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ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากต่าง
ประเทศ เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2554 มมีลูค่าการ 
น�าเข้าพลังงานทั้งหมดประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2553 ในสัดส่วนร้อยละ 30.2 ซึ่งความผันผวน
ของราคาพลังงานในตลาดโลกได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ตระหนัก
และให้ความส�าคัญต่อปัญหาดังกล่าว และได้ก�าหนด
แนวทาง นโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานของประเทศ

รัฐบาลได้ก�าหนดกรอบและทิศทางของนโยบายด้าน
พลังงานของประเทศครอบคลมุเรือ่งการสร้างความมัน่คง
ด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานซึ่งท�าให้
ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองให้มากขึ้น การก�ากับราคา
พลงังานให้มคีวามเหมาะสม มเีสถยีรภาพ เป็นธรรมต่อทกุ
ภาคส่วน และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งการส่งเสริม
การผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ตลอดจนการเร่งส่งเสริม
และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบและ
ครบวงจร

สนพ. ในฐานะเป็นองค์กรหลกัของกระทรวงพลงังาน
มีภารกจิส�าคัญในการเสนอแนะ ก�าหนดนโยบายมาตรการ 
แผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ รวมทั้งด�าเนินการ
ตามนโยบายด้านพลงังานของรฐับาล เพือ่ให้มีพลงังานใช้
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศ และภาวะความผันผวนของราคาพลังงาน
ในตลาดโลก 

ทัง้นี ้สนพ. ได้เสนอผลการด�าเนนิงานด้านพลงังานใน
รายงานประจ�าปี ซึ่งฉบับนี้เป็นผลการด�าเนินงานในรอบ 
ปีงบประมาณ 2554 การนี้ถือเป็นช่องทางหน่ึงในการ 
เปิดเผยข้อมูลของภาครฐัต่อสาธารณชน กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสีย และกลุ่มผู้รับบริการของ สนพ. รวมทั้งบ่งบอกถึงหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพลังงาน ตลอดจนการ 
บรูณาการนโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ ด้านพลงังาน 
ทัง้ด้านปิโตรเลยีม ไฟฟ้า พลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์

พลงังานให้มคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
โดยผลการด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมาของ สนพ. ส่วนหนึง่ 
เป็นภารกิจส�าคัญและเร่งด่วนเพื่อการบรรเทาผลกระทบ 
ของภาคประชาชนเนื่องจากราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ได้แก่ การบรรเทาผลกระทบด้านราคาน�้ามันแพง
ต่อประชาชน การแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 

นอกจากนโยบายเร่งด่วนแล้ว สนพ. ได้ด�าเนิน
นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ส�าคัญ เช่น การ
ส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล มาตรการลดค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน 
การปรบัปรงุมาตรการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน การทบทวนและจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงาน และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยแสวงหา
และพัฒนาแหล่งพลังงานและไฟฟ้าจากทั้งในและต่าง
ประเทศ รวมทัง้การจัดท�าแผนอนรุกัษ์พลงังาน 20 ปี การ
ด�าเนินมาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เช่น การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 
ตลอดจนได้จัดท�ากิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมสังคม  
เป็นต้น นอกจากนี ้สนพ. ได้บรูณาการข้อมลูและความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการใช้
พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

ในนามของผู้บริหาร สนพ. ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการด�าเนินนโยบายทางด้าน
พลังงาน เพื่อมุ่งผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชน
เป็นส�าคัญ และขอถือโอกาสนี้ส่งผ่านความขอบคุณไปยัง
หน่วยงานภาครฐั เอกชน หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิ
นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลงังาน รวมถึงการร่วมมอื 
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะความผันผวนของ
ราคาพลงังานในตลาดโลกเป็นอย่างดตีลอดมา พร้อมกนัน้ี  

สารจากผู้อำานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่เห็นความส�าคัญ
และให้ความร่วมมอืในการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่าและมี
ประสิทธภิาพ เพือ่ความมัน่คงและยัง่ยนืทางด้านพลงังาน
ของประเทศไทย และผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การด�าเนนิงาน
ตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ในอนาคตจะ
บรรลผุลส�าเรจ็ทกุประการ ซึง่จะส่งเสรมิให้ประเทศไทยมี
ความมัน่คงด้านพลงังาน อยูใ่นระดบัพึง่พาตนเองได้อย่าง
มั่นคง สามารถลดการน�าเข้าพลังงานได้มากขึ้น ช่วยลด
ปัญหาการขาดดุลการค้าและลดปัญหาภาวะเงินเฟ้อจาก
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส�าคัญที่จะ
ท�าให้ระบบเศรษฐกจิของประเทศสามารถพฒันาและเจรญิ
เตบิโตได้อย่างย่ังยืน และเพิม่คณุภาพชวิีตและความเป็นอยู่ 
ของประชาชน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของ สนพ. ด้วยดีเสมอมา

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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Thailand relies on imported energy, of which the 

volume has grown continuously. In 2011, the country 

spent a total of 1.2 trillion baht on energy imports, 

an increase of 30.2% from the value registered in 

2010. Realizing that the country’s economy cannot 

avoid impacts of the fluctuation of energy price in the 

world market, Energy Policy and Planning Office works 

to develop policies and measures to administer the 

country’s energy affairs.

The government has set a framework and direction 

of the country’s energy policy which focuses on energy 

security to ensure national energy independence and 

stability by encouraging energy development, and energy 

price control to ensure that the domestic energy price is 

suitable and fair for consumers in all sectors. The price 

must also reflect the real cost. The policy also aims to 

promote production, consumption, and research and  

development of renewable and alternative energy. 

Full–scale energy conservation is another area that 

receives a strong push by the government policy.

As a key function under Ministry of Energy, Energy 

Policy and Planning Office (EPPO) takes responsibility 

for giving advice and formulating policies and measures 

to drive the country’s energy development. EPPO is 

also in charge of translating the government policies 

into actions to ensure sufficient availability of energy 

and energy efficiency, which should well respond to the 

country’s situation amid the energy price fluctuation in 

the world market.

EPPO regularly makes its performance on energy 

affairs known in its annual report. This issue of annual  

report features the performance of the 2011 fiscal 

year. This is considered another channel to reveal the  

government’s information to the public, stakeholders, 

and those who are EPPO’s contacts. The information 

also demonstrates good governance in the manage-

ment of energy affairs and integration of policies, plans, 

and measures involving energy affairs, i.e. petroleum, 

electricity, renewable energy, and energy conservation, 

to make sure that they are driven towards the same 

direction. Part of EPPO’s performance last year involved 

some essential and urgent tasks to soften the effects 

of the rapidly increasing energy price on the public. 

This was in line with the government’s urgent policy 

to cushion impacts of the high oil price as well as its 

attempts to solve the LPG and NGV problems in the 

transport sector.

In addition to those urgent issues, other vital 

energy policies and measures were carried out. This 

includes promotion of the use of gasohol, reduction  

Message from Director–General

Energy Policy and Planning Office
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of electricity charge for households with power  

consumption not exceeding 90 units per month,  

improvement of measures supporting electricity  

generation from renewable energy, review and 

formulation of Thailand Power Development Plan 

to enhance national energy security in response 

to the country’s situation. In this regard, EPPO 

is in charge of the search and development  

of energy and electricity sources both within and  

beyond the country’s border. EPPO’s responsibilities also  

include the formulation of the 20–Year Energy Efficiency 

Development Plan and promotion of the development 

of renewable energy and energy conservation, e.g.  

promotion of biogas technology, as well as some 

other social contribution activities. Moreover, EPPO 

has arranged for the integration of information and 

cooperation among government agencies in charge 

of the promotion of energy conservation in order to  

highten awareness of energy saving and energy  

efficiency in all sectors.

On behalf of the management of EPPO, I would 

like to thank all staff for their efforts and dedication in 

turning energy policies into real practice for the benefit 

of the country and the people. I also wish to pass on 

my gratitude to the various agencies both in the public  

and private sectors and all related organizations both 

in and outside the country for their cooperation in 

complying with the policies and measures related to 

energy affairs. This includes the good cooperation  

that EPPO always receives in mitigating impacts of the 

fluctuation of energy price in the world market. Similarly, 

I would like to thank all the Thai people for realizing 

the need to use energy efficiently, which is important 

for the country’s energy stability and sustainability.  

I strongly hope that the implementation of all policies 

and measures will be successful and will help enhance 

the national energy security; the need for energy  

imports could thus be reduced. This will consequently 

result in the lower trade deficit and inflation caused 

by the higher production cost, which is a key factor 

to drive the country’s economy to achieve growth and 

sustainable development while raising the people’s 

standard of living and livelihood.

Most importantly, I would like to take this  

opportunity to express my sincere gratitude for the 

support from all parties continuously offered to EPPO.

Mr. Suthep Liumsirijarern

Director–General

Energy Policy and Planning Office
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วิสัยทัศน์
	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	เป็นองค์กร 

หลักในกำรสร้ำงสรรค์	 และบริหำรจัดกำรนโยบำยและ

แผนด้ำนพลังงำนเพื่อควำมยั่งยืนของประเทศ

พันธกิจ
	 ประกอบด้วย	6	พันธกิจ	คือ

 1. เสนอแนะนโยบำยและบูรณำกำรแผนบริหำร

พลังงำนของประเทศ

	 2.	 เสนอแนะยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์

พลังงำนและพลังงำนทดแทนของประเทศ

 3.	 เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขป้องกนักำรขำดแคลน 

นำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

	 4.	 ก�ำกับ	ติดตำม	และประเมินนโยบำยและแผน

บริหำรพลังงำนของประเทศ

	 5.	 บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรด้ำนพลังงำนของประเทศ

	 6.	 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรเชิงยุทธศำสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
	 ประกอบด้วย	5	ประเด็นยุทธศำสตร์	คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	 สร้ำงสรรค์นโยบำย	และบรหิำร

แผนด้ำนพลังงำนของประเทศ	

ยุทธศาสตร์ที่ 2	 ส่งเสริมและพัฒนำพลังงำน

ทดแทนและพลังงำนสะอำด	

ยุทธศาสตร์ที่ 3	 ส่งเสรมิและพฒันำทกุภำคส่วน

ในกำรอนุรักษ์และกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4	 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

และกำรสื่อสำรด้ำนพลังงำนของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5	 สร้ำงควำมเข้มแข็ง	เพื่อมุ่งสู่กำร

เป็นองค์กรชัน้น�ำด้ำนบริหำรจัดกำรพลังงำน	(Strengthening	 

EPPO)

Vision
	 The	 Energy	 Policy	 and	 Planning	 Office	
(EPPO)	 is	 a	pivotal	 agency	 in	 the	 formulation	and	 
administration	 of	 energy	 policies	 and	 planning	 for	 

the	national	sustainability.

Mission
	 EPPO	 is	 entrusted	 with	 the	 following	 six	 
missions:	
	 1.	 Recommend	 energy	 pol ic ies	 and	 
integrate/review	 energy	management	 plans	 of	 the	
country;
 2. Recommend	national	strategies	for	energy 
conservation	and	alternative	energy	promotion;
 3. Recommend	measures	to	solve	and	prevent 
oil	shortage	in	both	short	and	long	terms;	
	 4.	 Supervise,	 monitor	 and	 evaluate	 the	 
effectiveness	of	national	energy	policy	and	energy	
management	plans;	
	 5.	 Administer	the	information	and	communi-
cation	technology	(ICT)	with	regard	to	energy	issues	 
of	the	country;	and	
	 6.	 Enhance	 EPPO	 to	 become	 a	 strategic 
organization.

Strategic Issues
	 In	order	to	pursue	the	foregoing	Vision	and	 
Mission,	five	strategies	are	laid	down:	

 Strategy 1:	 Formulate	 energy	 policies	 and	 
administer	energy	planning	of	the	country;	

 Strategy 2:	 Promote	and	develop	alternative	
energy	and	clean	energy;

 Strategy 3:	 Promote	 and	 develop	 energy	
conservation	and	efficient	use	of	energy	in	all	social	
segments;	

 Strategy 4:	 Develop	 the	 national	 energy	 
information	and	communication	technology	(ICT);	and	

 Strategy 5:	 Strengthening	EPPO	to	become	 
an	organization	of	excellence	in	energy	administration.	
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	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	 (สนพ.)	 

ได้ก�ำหนดค่ำนิยมและวัฒนธรรมของหน่วยงำน	เพื่อสร้ำง

บรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำน	 สร้ำงควำมเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันของบุคลำกร	เป็นเอกลักษณ์เฉพำะองค์กร	ให้

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดพึงยึดถือเป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 และเกิดผลในทำงปฏิบัติ

อย่ำงทั่วถึง	 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรท�ำงำนที่ดีต่อไป

ดังนี้

"มุ่งความเป็นเลิศ ก่อเกิดเครือข่าย 

เป้าหมายส่วนรวม ร่วมใจหนึ่งเดียว”

	 The	 Energy	 Policy	 and	 Planning	Office	 
(EPPO)	 has	 established	 the	 following	 organi-
zational	 core	 values	and	culture	with	a	 view	
to	setting	a	benchmark	of	duty	execution	and	
creating	the	unity	among	its	personnel,	which	
is	unique	to	the	office,	for	government	officials	
and	other	staff	members	to	continually	adhere	
to	as	guidelines	on	their	duty	execution	and	to	
effectively	translate	them	into	practical	actions	
so	as	to	foster	and	sustain	the	organizational	
culture	of	high	quality	performance:

“EXCELLENCE, PARTNERSHIP, 

PUBLIC INTEREST, OWNERSHIP –– EPPO”

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Values and corporate culture

มุ่งควำมเป็นเลิศ

Excellence

ก่อเกิดเครือข่ำย

Partnership

เป้ำหมำยส่วนรวม

Public	Interest

ร่วมใจหนึ่งเดียว

Ownership

มุง่เน้นผลสมัฤทธิใ์นกำรปฏบิตังิำน	รวมไปถงึกำรพฒันำงำนให้สูค่วำมเป็นเลศิ	โดยตอบสนอง
ต่อเป้ำหมำยและพันธกิจขององค์กร	
Underlying	the	effectiveness	of	duty	execution,	including	performance	development 
to	excellence	which	responds	to	the	goals	and	mission	of	the	organization.

มุ่งเน้นกำรเป็นหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับเครือข่ำย	 (Network)	 
ที่ครอบคลุมภำรกิจต่ำงๆ	ให้บรรลุผลส�ำเร็จ
Emphasizing	strategic	partnership	 in	collaboration	with	various	tasks’	networks	 
so	as	to	successfully	achieve	the	designated	goals.

มุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนเพื่อประโยชน์	และตอบสนองควำมต้องกำรของสำธำรณะ
Focusing	on	duty	execution	for	the	benefits	and	in	response	to	the	needs	of	the	
general	public.

มุ่งเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม	 ควำมร่วมแรงร่วมใจ	 ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และควำม	
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
Giving	importance	to	teamwork,	concerted	efforts,	unity	and	shared	accountability	
for	the	outcomes	of	duty	execution.
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1.	นำยสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน

Mr.	Suthep	Liumsirijarern	

Director–General

Energy	Policy	and	Planning	Office

ผู้บริหาร สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น
Management members

3.	 นำยเสมอใจ	ศุขสุเมฆ
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

Mr.	Samerjai	Suksumek

Deputy	Director–General

Energy	Policy	and	Planning	Office

2.	นำยนท	ีทบัมณี	
รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน

Mr.	Natie	Tabmanie

Deputy	Director–General

Energy	Policy	and	Planning	Office
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5.	นำงสำวชนำนัญ	บัวเขียว
ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและแผนอนรุกัษ์พลงังำน

และพลงังำนทดแทน

Ms.	Chananan	Buakhiew

Specialist,	Energy	Conservation	and	Renewable	

Energy	Policy	and	Plan

4. 
ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำนกำรวำงแผนยทุธศำสตร์พลังงำน

Specialist,	Energy	Strategy	Planning

6.	นำงสำวดำวทิพย์	วำนิชำนนท์
ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบรหิำร

Ms.	Dowtip	Vanichanont

Director	of	Administrative	System	Development	Group
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7.	นำงสำวสมศรี	กิจเจริญวงศ์
ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่ตรวจสอบภำยใน

Ms.	Somsri	Kitcharoenwong

Director	of	Internal	Audit	Group

9.	นำงสำวจิระภำพร	ไหลมำ
ผูอ้�ำนวยกำรกองนโยบำยและแผนพลงังำน

Ms.	Chirapaporn	Laima

Director	of	Energy	Policy	and	Planning	Division

8.	นำงปัทมำวดี	จีรังสวัสด์ิ	
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกับรหิำรกลำง

Mrs.	Pattamavadee	Jerangsawatti

Director	of	General	Administration	Bureau
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10.	นำงเอมอร	ชีพสุมล
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน

Mrs.	Emorn	Cheepsumol

Director	of	Energy	Forecast	and	Information

Technology	Center

12. 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ

Director	of	Power	Policy	Bureau

11.	นำยสุชำลี	สุมำมำลย์
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกันโยบำยปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี

Mr.	Suchalee	Sumamal

Director	of	Petroleum	and	Petrochemical	Policy	Bureau
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นำยวีระพล	จิรประดิษฐกุล	
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน

(ตัง้แต่วันที	่12	ธนัวำคม	2549	–	วนัที	่17	มนีำคม	2554)

Mr.	Viraphol	Jirapraditkul

Director–General

(12	December	2006	–	17	March	2011)

นำยบุญส่ง	เกิดกลำง
ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงพลงังำน	รกัษำรำชกำรแทน

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน	

(ตัง้แต่วนัท่ี	24	มนีำคม	–	วนัที	่28	เมษำยน	2554)

Mr.	Boonsong	Kerdklang

Inspector–General	of	Ministry	of	Energy

Acting	Director–General,	

Energy	Policy	and	Planning	Office

(24	March	–	28	April	2011)

นำยชวลิต	พิชำลัย
รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน

(ตัง้แต่วนัที	่19	มนีำคม	2550	–	วนัที	่3	มกรำคม	2555)

Mr.	Chavalit	Pichalai

Deputy	Director–General

(19	March	2007	–	3	January	2012)

นำยสุพรรณ	แสงทอง
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

(ต้ังแต่วันท่ี	1	พฤศจิกำยน	2553	–	วันท่ี	3	มนีำคม	2554) 
Mr.	Supan	Sangthong

Deputy	Director–General

(1	November	2010	–	3	March	2011)

อดีตผู้บริหารที่อยู่ ในช่วงปีงบประมาณ 2554
Management members in the 2011 fiscal year

13.	นำยสิทธิโชติ	วันทวิน
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน	

และพลังงำนทดแทน

Mr.	Sittichod	Wantawin

Director	of	Energy	Conservation	and	Renewable	

Energy	Policy	Bureau
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

โครงสร้างการบรหิารงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
Organizational structure

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Director–General

รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director–General 

Chief Change Officer: CCO 
Chief Gender Equality Officer; CGEO

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
การวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน

Specialist, Energy Strategy Planning

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administrative System Development Group

กองนโยบาย
และแผน
พลังงาน 

Energy Policy and 
Planning Division

–	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
 General Affairs Unit
–	กลุ่มพัฒนำยุทธศำสตร์
	พลังงำน
 Energy Strategy 
 Development Group
–	กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์
	พลังงำน
 Energy Strategy 
 Management Group
–	กลุ่มติดตำม
	และประเมินผล
 Monitoring and
 Evaluation Group

–	กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

 General Affairs Unit
–	กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

 Personnel 
 Management Group
–	กลุ่มช่วยอ�ำนวยกำร
	และสื่อสำรองค์กร

 Coordination and 
 Public Relations 
 Group
–	กลุ่มกำรคลัง

 Finance Group
–	กลุ่มกองทุนพลังงำน

 Energy Fund Group

–	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

 General Affairs Unit
–	กลุ่มรำคำปิโตรเลียม

 Petroleum Pricing 
 Group
–	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 Petroleum Business 
 Group
–	กลุ่มอุตสำหกรรม
	ปิโตรเคมี

 Petrochemical 
 Industry Group

–	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

 General Affairs Unit
–	กลุ่มรำคำไฟฟ้ำ
	และคุณภำพบริกำร

 Power Tariff and 
 Service Quality 
 Group
–	กลุ่มส่งเสริมกำร	
	แข่งขันกิจกำรไฟฟ้ำ

 Power Industry 
 Competition 
 Promotion Group
–	กลุ่มจัดหำพลังงำน	
	ไฟฟ้ำ

 Power Supply 
 Planning Group

–	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

 General Affairs Unit
–	กลุ่มพัฒนำสำรสนเทศ
	พลังงำน

 Energy Information 
 Technology Develop 
 ment Group
–	กลุ่มวิเครำะห์และ	
	พยำกรณ์

 Energy Analysis and 
 Forecast Group
–	กลุ่มพัฒนำระบบ
	คอมพิวเตอร์

 Computer System 
 Development Group

–	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

 General Affairs Unit
–	กลุ่มอนุรักษ์พลังงำน

 Energy Conservation 
 Group
–	กลุ่มพลังงำนทดแทน

 Renewable Energy 
 Group
–	กลุ่มพัฒนำบุคลำกร	
	และประชำสัมพันธ์ด้ำน
	อนุรักษ์พลังงำน

 Capacity Building and 
 Public Communication 
 on Energy Conservation 
 Group

สำานักนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน

และพลังงานทดแทน
Energy Conservation and 

Renewable Energy 
Policy Bureau

สำานักบริหารกลาง
General 

Administrative
Bureau

สำานักนโยบาย
ปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี 
Petroleum and

 Petrochemical Policy 
Bureau

สำานัก
นโยบายไฟฟ้า
Power Policy 

Bureau

ศูนย์พยากรณ์
และสารสนเทศ

พลังงาน 
Energy Forecast
and Information 

Technology Center

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Specialist, Energy Conservation and 
Renewable Energy Policy and Plan

รองผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director–General 

Chief Information Officer: CIO 
Chief Knowledge Officer; CKO

ข้อมูล	ณ	วันที่	23	เมษำยน	2555

Data	as	of	23	April	2012
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กรอบอัตรากำาลังในภาพรวมของสำานกังานนโยบายและแผนพลงังาน

Workforce structure of Energy Policy and Planning Office

 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	มีควำมมุ่งมั่น 

ในกำรพัฒนำพลังงำนของประเทศให้มีควำมมั่นคงและ

ยั่งยืน	 ซึ่งกำรยึดมั่นตำมพันธกิจดังกล่ำว	 จ�ำเป็นต้องมี

กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม 

และเพียงพอต่อภำระงำนที่เพิ่มขึ้น	 โดยในปี	 2554	 

มีกรอบอัตรำก�ำลังรวมทั้งสิ้น	 166	 อัตรำ	 แยกออกเป็น	

ข้ำรำชกำร	90	อัตรำ	ลูกจ้ำงประจ�ำ	10	อัตรำ	พนักงำน

รำชกำร	 41	 อัตรำ	 และลูกจ้ำงชั่วครำว	 25	 อัตรำ	 โดย

มีหลักกำรกระจำยก�ำลังคนให้เกิดควำมทั่วถึงและมี

ประสิทธิภำพสูงสุด	ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรด�ำเนินงำนที่ประสบ

ควำมส�ำเร็จตรงตำมพันธกิจที่ได้ก�ำหนดไว้

	 The	 Energy	 Policy	 and	 Planning	 Office	 is	

committed	 to	 developing	 stable	 and	 sustainable	 

energy	 for	 the	 country.	 Being	 committed	 to	 the	

aforementioned	 obligation,	 it	 is	 necessary	 to	

be	 well–equipped	 with	 knowledge	 and	 sufficient	 

personnel.	 In	 2011,	 the	 total	 number	 of	 person-

nel	 was	 166,	 divided	 into	 90	 civil	 servants,	 10	 

permanent	staff,	41	governmental	employees,	and	25	

temporary	staff.	 In	principle,	the	human	resources 

must	 be	 sufficiently	 and	 effectively	 distributed	 to	

lead	the	organization	towards	success,	as	stated	in

the	organization	mission.
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หน่วย : อัตรา / unit : person

ลำาดับที่ 
No.

หน่วยงาน 
Organization

ข้าราชการ 
Civil 

servant

ลูกจ้างประจำา 
Permanent 

staff

พนักงานราชการ 
Governmental 

employee

ลูกจ้างชั่วคราว 
Temporary 

staff

รวม 
Total

1 รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
Central	Management

5 – – – 5

2 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
Administrative	System	
Development	Group

2 – 2 – 4

3 กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
Internal	Audit	Group

2 – 1 1 4

4 ส�ำนักบริหำรกลำง 
General	Administration	
Bureau

22 10 16 22 70

5 กองนโยบำยและแผนพลังงำน 
Energy	Policy	and	 
Planning	Division

12 – 3 1 16

6	 ศูนย์พยำกรณ์และสำรสนเทศ
พลังงำน 
Energy	Forecast	and	 
Information	Technology	 
Center

10 – 3 – 13

7 ส�ำนักนโยบำยปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมี 
Petroleum	and	Petrochemical  
Policy	Bureau

13 – 7 – 20

8 ส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ 
Power	Policy	Bureau

11 – 6 – 17

9 ส�ำนักนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนและพลังงำนทดแทน 
Energy	Conservation	and	
Renewable	Energy	Policy
Bureau

13 – 3 1 17

รวม
Total

90 10 41 25 166

ข้อมูล	ณ	วันที่	23	พฤษภำคม	2555

Data	as	of	23	May	2012
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สถานการณ์พลงังานปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำต	ิ(สศช.)	รำยงำนแนวโน้มเศรษฐกจิไทย

ในปี	2554	ขยำยตวัร้อยละ	0.1	โดยในช่วงไตรมำสแรกถงึ 

ไตรมำสที่สำม	ภำวะเศรษฐกิจไทยมีอัตรำกำรขยำยตัว 

ร้อยละ	3.2	แม้ว่ำในช่วงเดอืนมนีำคมของปีจะเกิดเหตุกำรณ์

แผ่นดินไหวและสึนำมิที่ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งส่งผลต่อภำค

อตุสำหกรรมของไทยในช่วงไตรมำสทีส่อง	แต่สำมำรถกลบั

ฟ้ืนตัวได้ในช่วงไตรมำสทีส่ำม	อย่ำงไรกต็ำม	ในช่วงปลำย

ไตรมำสทีส่ำมต่อเนือ่งถงึไตรมำสทีส่ี	่ประเทศไทยประสบ

ภัยพิบัติอุทกภัย	ซึ่งส่งผลต่อภำคกำรผลิตทั้งภำคเกษตร

และภำคอตุสำหกรรม	โดยเฉพำะเขตนิคมอตุสำหกรรมใน 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยำและปทมุธำนี	รวมทัง้ส่งผลกระทบ 

ต่อภำคกำรท่องเที่ยว	ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อกำรใช้

พลงังำนโดยรวมของประเทศ	สรปุได้ดงันี้

Energy overview for 2011 and outlook for 2012

	 Thailand’s	GDP	growth	rate	in	2011,	as	reported	

by	National	Economic	and	Social	Development	Board	

(NESDB),	was	at	0.1%.	During	the	first	three	quarters,	

the	GDP	growth	rate	was	3.2%;	despite	the	impact	of	

Japanese	earthquake	and	tsunami	incidents	in	March	

on	Thailand’s	industrial	sector	in	the	second	quarter,	

the	economy	could	be	recovered	in	the	third	quarter.	

Unfortunately,	at	the	end	of	the	third	quarter	and	

throughout	the	fourth	quarter	of	the	year,	Thailand	

had	to	face	a	disastrous	flood	situation	which	heavily	 

affected	the	manufacturing	sector,	both	agricultural	and	

industrial	sectors,	especially	the	industrial	estates	 

in	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	and	Pathum	Thani	 

provinces	–	including	the	tourist	 industry.	These	

factors	greatly	affected	the	overall	energy	demand	

of	the	country	which	can	be	summarized	as	follows.

การใช้ การผลติ และการน�าเข้าพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น
Consumption, Production and Import of Primary Commercial Energy

หน่วย: เทยีบเท่าพนับาร์เรลน�า้มนัดบิต่อวนั / Unit: KBD of crude oil equivalent

 

 

2553 

2010

2554 

2011

2553 / 2010 2554 / 2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กำรใช้
Consumption

1,783 1,845 1,780 1,807 1,765 1,780 1,868 1,890 1,858 1,763

กำรผลติ
Production

	989 1,018 979 1,002 987 	990 1,051 1,012 1,034 977

กำรน�ำเข้ำ	(สทุธ)ิ
Import	(Net)

1,001 1,017 991 1,082 916 1,015 1,040 1,097 1,031 903

กำรน�ำเข้ำ/กำรใช้	(%)
Import/Consumption	(%)

	56 	55 	56 	60 	52 	57 	56 	58 	55 	51
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2553 

2010

2554 

2011

2553 / 2010 2554 / 2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 
Growth Rate (%)

กำรใช้
Consumption

	7.2 	3.5 10.4 6.7 	6.9 	5.2 	5.0 4.6 5.3 –1.0

กำรผลติ
Production

10.6 	2.9 10.0 11.2 12.4 	8.6 	7.4 1.0	 	4.8 –1.3

กำรน�ำเข้ำ	(สทุธ)ิ
Import	(Net)

	8.5 	1.6 11.0 13.4 –2.7 12.7 	5.0 1.4 12.6 –11.0

 GDP (%)  7.8  0.1 12.0  9.2  6.6  3.8  3.2  2.7 3.7 –9.0

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	ในปี	2554	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.5	เมื่อเทียบกับปี	2553	หรืออยู่ที่ระดับ	
1,845	 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน	 โดยก๊ำซ
ธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ	44	 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.3	และกำรใช้น้ำมันมีสัดส่วนรอง
ลงมำที่ร้อยละ	37	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.3	ขณะที่กำร
ใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำลดลงร้อยละ	3.4	อย่ำงไรก็ตำมกำร
ใช้ลิกไนต์รวมถึง	ไฟฟ้ำพลังน้ำและไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	3.8	และ	48.5	ตำมล�ำดบั	เนือ่งจำกมกีำรผลติไฟฟ้ำ
จำกโรงไฟฟ้ำพลังน้ำและกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก	สปป.ลำว	 
เพิ่มขึ้น	โดยในปีนี้มีไฟฟ้ำน�ำเข้ำจำกแหล่งน้ำงึม	2	ขนำด	
615	เมกะวตัต์	โดยเริม่จ่ำยไฟฟ้ำตัง้แต่เดือนมนีำคม	2554	 
เพือ่ชดเชยก๊ำซธรรมชำตทิีล่ดลงในช่วงปลำยเดอืนมถินุำยน 
ถึงต้นเดือนสิงหำคม	2554	เนื่องจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ในอ่ำวไทยรัว่	ประกอบกบัปรมิำณน้ำในเขือ่นมปีรมิำณมำก 
ในช่วงปลำยปี	อย่ำงไรก็ดี	ประเทศไทยเริ่มมีกำรน�ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำตเิหลว	(LNG)	ครัง้แรกตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม	
2554

 Primary Energy Consumption. The	total	primary	
energy	consumption	in	2011	increased	by	3.5%	from 
that	in	2010,	being	at	a	level	of	1,845	thousand	 
barrels	per	day	(KBD)	of	crude	oil	equivalent.	Natural	gas	 
accounted	for	the	largest	share	of	the	consumption,	
i.e.	44%,	accounting	for	an	increase	of	3.3%.	Oil	 
consumption	was	the	second	largest,	holding	a	share	of	 
37%,	or	an	increase	of	3.3%.	The	consumption	of	 
imported	coal	decreased	moderately	by	3.4%,	but	lignite	
increased	by	3.8%.	As	for	hydropower	and	imported	
electricity,	the	demand	sharply	rose	by	48.5%	due	to	
increased	generation	by	hydropower	plants	as	well	
as	additional	power	purchase	from	Lao	PDR.	Import	
of	615	MW	of	electricity	from	Nam	Ngum	2	project	in	
Lao	PDR	commenced	in	March	2011	to	compensate	
natural	gas	supply	shortage	during	the	end	of	June	to	
early	August	2011,	caused	by	leakage	of	the	natural	 
gas	transmission	pipeline	in	the	Gulf	of	Thailand.	 
Furthermore,	around	year	end,	there	was	plentiful	 
supply	of	water	in	domestic	dam	reservoirs	resulting	
from	the	occurrence	of	five	storms	altogether	passing 
by	the	country.	In	addition,	Thailand	first	imported 
liquefied	natural	gas	(LNG)	in	May	2011.

EPPO final P.23-56.indd   25 12/27/55 BE   11:28 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

26 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

อตัราการเปลีย่นแปลงการใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น
Growth Rate of Primary Commercial Energy Consumption

 

หน่วย : เทยีบเท่าพนับาร์เรลนำมนัดิบต่อวัน

Unit : KBD of crude oil equivalent

 

 

2553 

2010

2554 

2011

2553 / 2010 2554 / 2011

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

การใช้
Total Consumption

1,783 1,845 1,780 1,807 1,765 1,783 1,868 1,890 1,858 1,763

น้ำมนั
Oil

652 674 681 643 629 658 689 681 663 662

ก๊ำซธรรมชำติ
Natural	Gas

784 810 750 793 796 798 817 847 817 761

ถ่ำนหนิ
Coal

211 204 209 227 216 195 208 209 214 186

ลกิไนต์
Lignite

	99 102 	98 103 	92 102 109 109 101 	90

พลงัน้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ
Hydro/Imported	Elec.

	36 	54 	43 	42 	32 	28 	45 	44 	62 	63

Q1 Q2 Q3 Q4

20
10 Q1 Q2 Q3 Q4

20
11

21
18
15
12
9
6
3
0

–3
–6
–9

–12
–15

(%)

GDP

	น้ำมัน	 	ก๊ำซธรรมชำติ	 ถ่ำนหิน/ลิกไนต์	

Oil Natural Gas  Coal/Lignite 
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การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น

Consumption of Primary Commercial Energy

หน่วย: เทยีบเท่าพนับาร์เรลนำมนัดบิต่อวนั

Unit: KBD of crude oil equivalent

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

800
600
400
200

0

พลังนำ/ไฟฟ้าน�าเข้า
Hydro/Imported Electricity

ถ่านหิน/ลิกไนต์
Coal/Lignite

ก๊าซธรรมชาติ
Natural Gas 

 นำมัน
Oil

3%

17%

44%

36%

                2551                   2552                  2553                   2554         

ในประเทศ

66%
Domestic

ในประเทศ
79%Domestic

ในประเทศ

Domestic 15%

น�าเข้า

Import 21%

ในประเทศ

Domestic 34%

น�าเข้า

Import 34%

                2008                   2009                  2010                   2011

Import
น�าเข้า

66%

Import
น�าเข้า

85%

 มลูค่าการใช้พลงังาน ในปี	2554	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	

เป็นจ�ำนวน	138,807	ล้ำนบำท	(จำก	1,810,871	ล้ำนบำท 

เป็น	1,946,678	ล้ำนบำท)	หรอืคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ	7.7 

จำกมลูค่ำกำรใช้น้ำมนั	ก๊ำซธรรมชำตแิละลกิไนต์/ถ่ำนหนิ 

ทีเ่พิม่ข้ึนร้อยละ	10.4,	42.1	และ	1.7	ตำมล�ำดับ	ขณะทีม่ลูค่ำ

กำรใช้พลังงำนทดแทนและไฟฟ้ำลดลงร้อยละ	2.6	และ	

0.4	ตำมล�ำดบั

 Expenditure on Energy. In	2011,	a	total	of	

THB	1,946.68	billion	was	spent	on	energy	consump-

tion,	an	increase	of	THB	138.81	billion	or	7.7%	when	

compared	with	THB	1,810.88	billion	in	2010.	The	value	

of	oil	consumption	increased	by	10.4%	and	that	of	

natural	gas	and	lignite/coal	increased	by	42.1%	and	 

1.7%	respectively;	while	that	of	renewable	energy	and	 

electricity	dropped	by	2.6%	and	0.4%.

การใช้

Consumption

นำมนั

Oil

ก๊าซธรรมชาติ

Natural Gas 

ถ่านหนิ/ลกิไนต์

Coal/Lignite

ไฟฟ้า

Electricity

รวม

Total

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%) 3.3 3.3 –0.8 48.5 3.5
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มลูค่าการใช้พลงังานขัน้สดุท้าย ปี 2554
Expenditure on Final Energy Consumption in 2011

 

                          นำมนัส�าเรจ็รปู          ไฟฟ้า           ก๊าซธรรมชาต ิ      ลกิไนต์/ถ่านหนิ   พลงังานทดแทน

ล้านบาท

Million Baht

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

มลูค่าการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายรวม 1,946,678 ล้านบาท

Total Expenditure on Final Energy Consumption: THB 1,946.68 billion

			Petroleum	Products			Electricity								Natural	Gas								Lignite/Coal			Renewable	Energy	

	 ในปี	 2554 มูลค่าการน�าเข ้าพลังงาน รวม	

1,237,336	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ทีร่ะดับ	950,300	

ล้ำนบำท	อยู	่287,036	ล้ำนบำท	หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ	

30.2	จำกมูลค่ำกำรน�ำเข้ำน้ำมันดิบที่มีสัดส่วนมำกที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ	79	เน่ืองจำกรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลก 

ปรบัสงูขึน้ด้วยปัญหำควำมไม่สงบภำยในประเทศผูผ้ลติน้ำมัน 

หลำยประเทศ	อีกทัง้มลูค่ำกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำเพิม่ขึน้	เนือ่งจำก

กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกเขื่อนน้ำงึม	2	จำก	สปป.ลำว	ตั้งแต่

เดือนมนีำคม	2554	และมลูค่ำกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตไิด้ 

เพิม่ขึน้จำกกำรเริม่น�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตเิหลว	(LNG)	เป็นครัง้แรก 

ของประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภำคม	2554	เพื่อใช้เป็น 

เชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำและ	NGV

 Value of Energy Imports. The total energy  

import	in	2011	was	worth	THB	1,237.34	billion,	increasing 

by	THB	287.04	billion	or	30.2%	from	THB	950.30	 

billion	in	2010.	The	value	of	crude	oil	import	accounted	

for	the	largest	share	of	79%;	its	import	value	increased	

due	to	price	hikes	in	the	world	market	resulting	from	

internal	unrest	of	many	oil	producing	countries.	The	

value	of	electricity	import	increased	in	accordance	with	

the	increased	volume	of	power	purchase	from	a	new	

supply	resource,	i.e.	Nam	Ngum	2	Dam	in	Lao	PDR,	

starting	in	March	2011.	Similarly,	the	value	of	natural	

gas	imports	also	increased	due	to	the	LNG	imports,	

starting	in	May	2011,	for	use	as	fuel	in	the	power	 

generation	sector	and	in	the	transportation	sector	(as	NGV). 

นำมนัส�าเรจ็รปู

Petroleum 

Products

ไฟฟ้า

Electricity

ก๊าซธรรมชาติ

Natural Gas

ลกิไนต์/ถ่านหนิ

Lignite/Coal

พลงังานทดแทน

Renewable 

Energy

รวม

Total

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)
10.4 –0.4 42.1 1.7 –2.6 7.7
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มลูค่าการน�าเข้าพลงังาน
Value of Energy Import

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000	
200,000

0
						2551				2552			2553				2554

ล้านบาท ปี 2554

มลูค่าการน�าเข้าพลงังานรวม 

1,237,336 ล้านบาท

 นำ
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 นำ
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Total Value of Energy Import : 
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 มลูค่าการส่งออกพลงังาน	ในปี	2554	มมีลูค่ำรวม	

321,309	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ทีร่ะดบั	262,058	

ล้ำนบำท	เป็น	59,251	ล้ำนบำท	หรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ	

22.6	จำกกำรส่งออกน้ำมนัดบิและน้ำมันส�ำเรจ็รปูทีเ่พิม่ขึน้

มลูค่ำรวม	318,172	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	23.3	

 Value of Energy Exports. In	2011,	the	total	value	

of	energy	export	was	THB	321.31	billion,	increasing	by	

THB	59.25	billion	or	22.6%	from	THB	262.06	billion	in	

2010.	The	exports	of	crude	oil	and	petroleum	products	

were	worth	THB	318.17	billion	in	total,	or	an	increase	

of	23.3%.

นำมนัดบิ

Crude Oil 

นำมนัส�าเรจ็รปู

Petroleum

Products

ก๊าซธรรมชาต+ิLNG

Natural Gas

ถ่านหนิ

Coal

ไฟฟ้า

Electricity

รวม

Total

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)
30.1 41.1 10.7 7.6 69.9 30.2

ล้านบาท
Million Baht

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำพลังงำน
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มลูค่าการส่งออกพลงังาน ปี 2554
Value of Energy Export in 2011

   ล้านบาท

 Million Baht

                                      นำมนัดบิ                    นำมนัส�าเรจ็รปู                     ไฟฟ้า

																																				Crude	Oil															Petroleum	Products															Electricity

นำมนัดบิ

Crude Oil 

นำมนัส�าเรจ็รปู

Petroleum Products

ไฟฟ้า

Electricity

รวม

Total

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)
52.9 20.0 –23.2 22.6

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000 

50,000

0

มลูค่าการส่งออกพลงังาน รวม 321,309 ล้านบาท

Total Value of Energy Export: THB 321.31 billion

สถานการณ์พลงังานแต่ละชนิด

 นำมันดบิ ปี	2554	ปรมิำณกำรน�ำเข้ำอยู่ทีร่ะดับ 

794	พนับำร์เรลต่อวนัซึง่ลดลงร้อยละ	2.7	แต่มลูค่ำกำรน�ำเข้ำ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ	30.1	เป็นเงิน	977,374	ล้ำนบำท	จำก 

รำคำน้ำมนัดบิได้ปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ	38.7	คิดเป็น	30.72 

เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบำร์เรล	จำกรำคำเฉลีย่น้ำมนัดบิน�ำเข้ำ	

79.47	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบำร์เรลในปี	2553	มำอยูท่ีร่ะดบั	

110.19	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบำร์เรลในปี	2554 

ENERGY SITUATION BY ENERGY TYPE

 Crude Oil. Crude	oil	imports	in	2011	was	at	a	rate	 

of	794	KBD,	decreasing	by	2.7%;	however,	the	imports	

value	increased	to	THB	977.37	billion,	or	an	increase	of	

30.1%,	as	the	crude	oil	price	had	increased	by	38.7%	

or	US$30.72	a	barrel,	from	an	average	import	price	

at	US$79.47	a	barrel	in	2010	to	US$110.19	a	barrel	 

in	2011.
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การน�าเข้านำมนัดบิลดลง 2.7%
Crude Oil Import Decreased by 2.7%

 
2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)

2552

2009

2553

2010

2554

2011

ปรมิาณ (พนับาร์เรล/วนั)

Quantity (KBD)
 804  812  803  816  794  –1.0  1.6 –2.7

ราคาเฉลีย่ ($US/บาร์เรล)

Average Price ($US/barrel)
70.54 101.44 61.90 79.47 110.19 –39.0 28.4 38.7

มลูค่า (พนัล้านบาท)

Value (Billion THB)
 716  1,003  623  751  977 –37.9 20.6 30.1

 นำมันส�าเร็จรูป	กำรใช้น้ำมนัส�ำเรจ็รปูในปี	2554	

เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ร้อยละ	3.4	โดยเป็นกำรใช้น้ำมนัดเีซล		

น้ำมันเครือ่งบนิ	และ	LPG	(ไม่รวมกำรใช้ในอตุสำหกรรม 

ปิโตรเคมี)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3.8,	7.7	และ	7.7	ตำมล�ำดับ	 

ขณะที่กำรใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันเตำลดลงร้อยละ	1.1 

และ	6.0	ตำมล�ำดบั	 

 Petroleum Products. Compared	with	2010,	the	

total	petroleum	product	consumption	in	2011	increased	

by	3.4%.	The	demand	for	diesel	increased	by	3.8%;	 

jet	petroleum	demand	increased	by	7.7%;	and	LPG	 

demand	(excluding	the	use	in	the	petrochemical	industry)	 

increased	at	the	highest	rate	of	7.7%.	However,	 

the	demand	for	gasoline	and	fuel	oil	was	down	by	1.1%	

and	6.0%	respectively.
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การใช้นำมนัส�าเรจ็รปู
Petroleum Product Consumption

หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน / Unit: KBD

ชนดิ

Product

2551

2008

2552 

2009

2553 

2010

2554 

2011

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

เบนซนิ

Gasoline
122 130 128 126 –2.9  5.6  –1.4 –1.1

ธรรมดา 91

Regular 91
 74  74  78  85 –8.4 –0.4  5.0  9.4

พเิศษ

Premium
 48  56  50  41  7.0 15.0 –10.0 –17.6

- แก๊สโซฮอล

- Gasohol
 42  53  49  40 62.5 23.8  –7.3 –16.8

- 95

- ULG 95
 6  3  1 0.7 –69.1 –48.0 –56.7 –45.6

ก๊าด

Kerosene
0.3 0.3 0.3 0.2 –13.7 12.5 –13.5 –14.9

ดเีซล

Diesel
303 318 318 331 –5.7  4.6  0.1  3.8

เครือ่งบนิ

Jet Petroleum
 80  76  81  87 –5.9 –4.4  6.3  7.7

นำมนัเตา

Fuel Oil
 56  47  45  42 –22.1 –16.9 –4.2 –6.0

LPG** 117 119 131 141 17.4  0.9  10.0  7.7

รวม

TOTAL
679 690 704 728 –3.6  1.3  1.9  3.4

**ไม่รวมกำรใช้	LPG	ทีใ่ช้เป็น	Feed	stocks	ในปิโตรเคมี

**Excluding LPG use as feedstock in the petrochemical industry
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 ปรมิาณการใช้นำมนัเบนซนิรายเดอืน
 Monthly Gasoline Consumption

 ล้านลิตรต่อวนั
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22
22
21
21
20
20
19
19
18
18
17

22

21

20

19

18

17

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ผลกระทบจากนำท่วม

ปี 2554ล้านลติร/วัน

ม.
ค.
–5
0

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.
–5
1

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.
–5
2

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.
–5
3

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

ม.
ค.
–5
4

เม
.ย
.

ก.
ค.

ต.
ค.

Ja
n	
07

Ap
r	0

7

Ju
l	0
7

Oc
t	0

7

Ja
n	
08

Ap
r	0

8

Ju
l	0
8

Oc
t	0

8

Ja
n	
09

Ap
r	0

9

Ju
l	0
9

Oc
t	0

9

Ja
n	
10

Ap
r	1
0

Ju
l	1
0

Oc
t	1
0

Ja
n	
11

Ap
r	1
1

Ju
l	1
1

Oc
t	1
1

Ja
n

Fe
b

M
ar Ap
r

M
ay Ju
n Ju
l

Au
g

Se
p

Oc
t

No
v

De
c

Flood Impact

2011

ปี 2550
2007

ปี 2551
2008

ปี 2552
2009

ปี 2553
2010

ปี 2554
2011

เฉลี่ย 20.1
Ave. 20.1

เฉลี่ย 19.5
Ave. 19.5

เฉลี่ย 20.6
Ave. 20.6

เฉลี่ย 20.3
Ave. 20.3

เฉลี่ย 20.1
Ave. 20.1

Million	Litres/Day

 •  นำมันเบนซิน	ปี	2554	กำรใช้น้ำมันเบนซิน

เฉล่ียอยูท่ีร่ะดบั	126	พนับำร์เรลต่อวนัหรอื	20.1	ล้ำนลติร

ต่อวนั	ซึง่ลดลงร้อยละ	1.1	จำกปี	2553	ทัง้นี	้สำเหตสุ�ำคญั 

ที่ท�ำให้กำรใช้น้ำมันเบนซินในปีนี้ลดลง	เป็นเพรำะได้รับ 

ผลกระทบจำกภัยพิบัติอุทกภัย	และตั้งแต่ต้นปีผู ้ใช้รถ 

บำงส่วนเปลีย่นไปใช้	NGV	แทน	ซึง่กำรใช้น้ำมนัเบนซนิน้อย 

ทีสุ่ดเกดิในช่วงเดอืนตลุำคม–พฤศจกิำยน	ปัจจบุนักำรใช้ 

เบนซินธรรมดำมีสัดส่วนร้อยละ	67	แยกเป็นเบนซิน	91	 

และแก๊สโซฮอล	91	เป็นร้อยละ	42	และ	25	ตำมล�ำดับ	 

และเป็นเบนซินพิเศษร้อยละ	33	แยกเป็นเบนซิน	95	

และแก๊สโซฮอล	95	ร้อยละ	 1	และ	32	ตำมล�ำดับ 

 • Gasoline – The	average	consumption	of	 

gasoline	in	2011	was	at	a	level	of	126	KBD	or	20.1	million 

litres	per	day,	a	decrease	of	1.1%	compared	with	that	

in	2010.	The	volume	of	gasoline	consumption	during	

October–November	2011	dropped	to	the	lowest	level	

in	the	year	due	to	the	impact	of	domestic	flood	crisis,	 

along	with	the	switch	to	NGV	by	a	number	of	car	users. 

Regular	gasoline	consumption	accounted	for	a	share 

of	67%–	which	can	be	further	divided	into:	42%	octane	 

91	gasoline	(Gasoline	91	or	ULG	91)	and	25%	octane	 

91	gasohol	(Gasohol	91)	–	and	premium	gasoline	 

consumption	accounted	for	the	remaining	33%	–		further 

divided	into:	1%	octane	95	gasoline	(Gasoline	95	or	

ULG	95)	and	32%	octane	95	gasohol	(Gasohol	95). 
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อตัราการเปลีย่นแปลงปี 2554

Growth Rate in 2011

Growth (%)
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ม.ค.–ธ.ค.

Jan–Dec

จากช่วงเดยีวกนั

ปี 53 เทยีบกับ 54 
Compared with

corresponding

period in 2010

 4.3  0.8 –0.8 1.7  2.0  0.9 –3.8 2.3 –1.0 –6.6 –12.1  –1.0 –1.2

จากเดอืนก่อน

ปี 54
Compared with

previous month

–5.0 4.5 –6.8 3.8 –4.2 5.3 –4.8 3.4 –1.9 –7.5  –0.2 14.6

 • แก๊สโซฮอล มสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุในปี	2554	

คิดเป็นร้อยละ	58	ของปริมำณกำรใช้เบนซินทั้งหมด	แต่

ปริมำณกำรใช้ลดลงจำก	12.0	ล้ำนลติรต่อวนัในปี	2553	

เป็น	11.5	ล้ำนลิตรต่อวันในปีนี้	หรือลดลงร้อยละ	3.9	

เนือ่งจำกได้รบัผลกระทบจำกภยัพบิตัอิทุกภยัและมำตรกำร

ชะลอกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลด 

ภำระของผูบ้รโิภค	ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที	่27	สงิหำคม	2554	ได้

ส่งผลให้รำคำขำยปลกีน้ำมนัเบนซนิ	95	และน้ำมนัเบนซนิ	91	 

ลดลง	8.02	และ	7.17	บำทต่อลติร	ตำมล�ำดบั	ท�ำให้ตัง้แต่

เดอืนสงิหำคมประชำชนหนักลบัไปใช้เบนซนิแทนแก๊สโซฮอล 

เพิ่มข้ึนมำก	แม้ว่ำในวันที่	31	สิงหำคม	2554	จะมีกำร

ปรบัอตัรำเงนิส่งเข้ำและอตัรำเงนิชดเชยจำกกองทนุน้ำมนั 

เชือ้เพลงิ	เพือ่ให้มส่ีวนต่ำงรำคำระหว่ำงเบนซนิและแก๊สโซฮอล 

เพิม่ข้ึน	แต่กย็งัไม่จงูใจให้ประชำชนหนักลบัมำใช้แก๊สโซฮอล

ตำมเดมิ	

 • Gasohol – Of	the	total	gasoline	consumption	

in	2011,	gasohol	accounted	for	the	largest	share,	i.e.	

58%.	The	demand	volume,	however,	decreased	from	

12.0	million	litres	per	day	in	2010	to	11.5	million	litres	per	

day	this	year,	or	a	3.9%	decrease,	due	to	the	impact	 

of	flood	crisis	and	also	the	government	measure	 

suspending		the	collection	of	contributions	to	the	Oil	Fund	 

to	alleviate	consumers’	burden,	effective	on	27	August	

2011,	resulting	in	retail	price	reduction	for	Gasoline	95	

by	8.02	Baht	per	litre	and	Gasoline	91	by	7.17	Baht	 

per	litre.	Thus,	as	from	August,	a	large	number	of	

consumers	turned	to	use	gasoline	instead	of	gasohol.	

Although,	on	31	August	2011,	the	rates	of	contribution	

to	and	subsidy	from	the	Oil	Fund	were	reviewed	and	

adjusted	to	increase	the	price	gap	between	gasoline	

and	gasohol,	the	new	prices	were	not	attractive	enough	

to	induce	consumers	to	use	gasohol	as	before.
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 ปรมิาณการใช้นำมนัแก๊สโซฮอลรายเดอืน
 Monthly Gasohol Consumption

ล้านลติรต่อวนั

Million Litres/Day

อตัราการเปลีย่นแปลงปี 2554

Growth Rate in 2011

Growth (%)
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ปี 53 เทยีบกบั 54 
Compared with

corresponding

period in 2010

 5.5 5.0  6.0 7.8  8.3 5.3  2.4  0.8 –16.0 –25.2 –30.3 –14.0 –3.9

จากเดอืนก่อน

ปี 54
Compared with

previous month

–3.7 4.4 –4.8 5.2 –4.0 3.7 –2.4 –3.8 –16.5 –12.4 –2.0  27.8

การใช้เพ่ิมขึน้เน่ืองจากราคาแก๊สโซฮอล ถกูกว่าเบนซนิมาก

รัฐบาลส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล 91 ในรถจักรยานยนต์

14
12
10
8
6
4
2
–

Government promotion of Gasohol 91 application to motorcycles

 การใช้แก๊สโซฮอล 95 (E10) ปี	2554	อยูท่ีร่ะดบั	

5.81	ล้ำนลติรต่อวนั	ลดลงร้อยละ	21.2	จำกปีผ่ำนมำ	ซึง่

อยูท่ีร่ะดบั	7.37	ล้ำนลติรต่อวนั	โดยทีส่่วนต่ำงรำคำเฉลีย่

ระหว่ำงเบนซิน	95	และแก๊สโซฮอล	95(E10)	ก่อนเดือน

สิงหำคมอยู่ที่ระดับ	9.91	บำทต่อลิตร	และหลังเดือน

สงิหำคมอยูท่ีร่ะดบั	4.72	บำทต่อลติร

	 In	2011,	the	demand	for	Gasohol	95	(E10)	was	at	

5.81	million	litres	per	day,	decreased	by	21.2%	from	7.37	 

million	litres	per	day	in	2010.	The	average	price	gap	 

between	Gasoline	95	and	Gasohol	95	(E10)	was	

9.91	Baht	per	litre	before	August	and	then	adjusted	

to	4.72	Baht	per	litre	after	August.
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ปี 2551
2008

เฉลี่ย 9.2
Ave. 9.2

ปี 2553
2010

เฉลี่ย 12.0
Ave. 12.0

ปี 2554
2011

เฉลี่ย 11.5
Ave. 11.5

Contribution rates of ULG95 & ULG91 to the Oil Fund reduced
by the government and Flood impact at year end

รัฐบาลใหม่ลดเงินส่งเข้ากองทุนนำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 91 
และผลกระทบนำท่วมช่วงปลายปี

Demand increased due to much 
lower price than gasoline

EPPO final P.23-56.indd   35 12/27/55 BE   11:28 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

36 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ปรมิาณการใช้นำมนัแก๊สโซฮอล 95 (E10) รายเดอืน
Monthly Gasohol 95 (E10) Consumption

อตัราการเปลีย่นแปลงปี 2554

Growth Rate in 2011
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ปี 53 เทยีบกับ 54 
Compared with

corresponding

period in 2010

–7.8 –8.3 –8.3 –7.2 –8.1 –10.9 –14.7 –16.9 –40.9 –48.6 –49.8 –33.3 –21.2

จากเดอืนก่อน

ปี 54
Compared with

previous month

–6.2 2.7 –7.7 3.4 –5.8 3.4 –4.1 –5.4 –29.1 –15.2 2.2 33.5

 การใช้แก๊สโซฮอล 91		ปี	2554	อยูท่ี่ระดับ	5.10	

ล้ำนลติรต่อวนั	เพิม่ขึน้ร้อยละ	19.9	จำกปี	2553	ซึง่อยูท่ี่

ระดบั	4.25	ล้ำนลติรต่อวนั	โดยส่วนต่ำงรำคำเฉลีย่ระหว่ำง

เบนซิน	91	และแก๊สโซฮอล	91	(E10)	ก่อนเดือนสิงหำคม 

อยู ่ที่ระดับ	7.12	บำทต่อลิตร	และหลังเดือนสิงหำคม 

อยูท่ีร่ะดบั	3.02	บำทต่อลติร

	 As	for	Gasohol	91,	the	demand	in	2011	was	at	 

5.10	million	litres	per	day,	increased	by	19.9%	from	 

that	in	2010,	which	was	at	4.25	million	litres	per	day.	 

The	average	price	gap	between	Gasoline	91	and	 

Gasohol	91	(E10)	was	7.12	Baht	per	litre	before	August	

and	3.02	Baht	per	litre	after	August.
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ปรมิาณการใช้นำมนัแก๊สโซฮอล 91 (E10) รายเดอืน
Monthly Gasohol 91 (E10) Consumption

อตัราการเปลีย่นแปลงปี 2554

Growth Rate in 2011
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Compared with
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period in 2010

26.8 25.0 25.7 27.4 29.8 27.1 24.8 23.9 17.9 7.5 –2.9 9.7 19.9

จากเดอืนก่อน

ปี 54
Compared with

previous month

–0.4  5.9 –1.3  6.8 –2.2  4.2 –1.0 –2.6 –3.9 –10.0 –4.3 21.4

	 ทัง้นี	้ณ	สิน้ปี	2554	สถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล	95	

(E20)	มจี�ำนวน	830	แห่ง	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ทีม่เีพยีง	 

542	แห่ง	และสถำนบีรกิำรแก๊สโซฮอล	95	(E85)	มจี�ำนวน

เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั	จำก	10	แห่ง	เป็น	38	แห่ง	

	 At	the	end	of	2011,	the	expansion	of	Gasohol	

95	(E20)	service	station	network	was	expected	to	reach	

830	stations,	increasing	from	only	542	stations	in	

2010,	and	that	of	Gasohol	95	(E85)	service	stations,	to	

38	stations	from	only	10	stations	in	the	previous	year. 
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 • นำมนัดเีซล ในปี	2554	ปรมิำณกำรใช้เฉลีย่	52.6	

ล้ำนลติรต่อวนั	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3.9	เน่ืองจำกรฐับำลยงัคง

ตรงึรำคำขำยปลกีน้ำมนัดเีซลอยูท่ีร่ะดบั	29.99	บำทต่อลติร 

ต้ังแต่ต้นปี	2554	ประกอบกับมำตรกำรชะลอกำรเรียก

เกบ็เงนิเข้ำกองทนุน้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่	 

27	สิงหำคม	2554	ส่งผลให้รำคำขำยปลีกน้ำมันดีเซล 

ลดลงอกี	3.00	บำทต่อลติร	จงึจงูใจให้มกีำรใช้ดีเซลเพิม่ขึน้	

นอกจำกนัน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิำยนถงึเดอืนธนัวำคม	2554	 

เกิดภัยพิบัติอุทกภัยท�ำให้มีกำรใช้ดีเซลเพื่อกำรสูบน้ำและ

ผลกัดนัน้ำเพิม่มำกขึน้ด้วย

 ไบโอดีเซล	ตั้งแต่ต้นปี	 2554	 ได้มีกำรปรับ 

สดัส่วนไบโอดเีซลในน้ำมนัดเีซลหมนุเรว็หลำยครัง้	โดยใน 

ช่วงต้นปี	2554	เกดิปัญหำน้ำมนัปำล์มดบิขำดแคลน	ส่งผล 

ให้ตั้งแต่วันที่	1	กุมภำพันธ์	2554	มีกำรปรับลดสัดส่วน 

ไบโอดีเซล	บี	 100	ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง	จำกเดิม 

ทีม่กีำรผสมร้อยละ	3	และร้อยละ	5	ให้เหลอืเพยีงร้อยละ	 

2	เกรดเดียว	และตั้งแต่กลำงปี	2554	ได้มีกำรพิจำรณำ 

ปรับลดชนิดของน�้ำมันดีเซลให้เหลือเพียงเกรดเดียว	 

โดยมสีดัส่วนผสมของไบโอดเีซลไม่สงูกว่ำร้อยละ	5	เพือ่ให้

เกดิควำมยดืหยุน่ในกำรบรหิำรจดักำรปำล์มน�ำ้มนัได้ตำม

ฤดกูำล

 • Diesel – In	2011,	diesel	consumption	was	at	

an	average	of	52.6	million	litres	per	day,	an	increase	

of	3.9%,	as	the	retail	price	of	diesel	had	been	fixed	

at	29.99	Baht	per	litre	by	the	government	since	the	

beginning	of	the	year;	moreover,	the	government’s	 

relief	measure	suspending	contribution	collection	to	the	

Oil	Fund,	effective	since	27	August	2011,	resulted	in	a	

further	reduction	of	retail	diesel	price	by	3.00	Baht	per	

litre,	which	induced	greater	use	of	diesel.	In	addition,	

during	the	flood	crisis,	particularly	from	November	to	

December	2011,	diesel	consumption	highly	increased	

as	it	was	used	for	pumping	water	out	and	pushing	its	

flow	in	critically	flooded	areas.

	 With	regard	to	biodiesel,	since	early	2011	the	

blending	ratio	of	biodiesel	(B100)	in	high	speed	diesel	

(HSD)	had	been	adjusted	several	times.	Early	in	the	

year,	there	was	a	problem	of	crude	palm	oil	short-

age,	making	it	necessary	to	reduce	the	ratio	of	B100	

blending	in	HSD	from	formerly	available	two	grades	

with	3%	and	5%	of	B100	blending	to	only	one	grade	

with	2%	B100	blending,	effective	since	1	February	

2011,	and	since	mid	2011,	biodiesel	has	been	revised	

to	use	only	one	grade,	compared	to	several	grades	

in	the	past,	but	not	over	5%.	This	policy	purposed	to	 

allocate	a	scarcity	of	palm	oil	when	it	is	out	of	season.
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 ปรมิาณการใช้นำมนัดเีซลรายเดอืน
 Monthly Diesel Consumption

 ล้านลติรต่อวนั

 อตัราการเปลีย่นแปลงปี 2554
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 • LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี	2554	กำร

ใช้อยู่ที่ระดับ	35.0	ล้ำนลิตรต่อวัน	หรือ	18.9	พันตัน 

ต่อวนั	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ร้อยละ	15.9	โดยภำคครวัเรอืน 

มีสัดส่วนกำรใช ้มำกที่สุด	คิดเป ็นร ้อยละ	39	 ของ

ปริมำณกำรใช้ทั้งหมด	และปริมำณกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

9.1	รองลงมำเป็นกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม 

ปิโตรเคมี	คดิเป็นร้อยละ	36	ปรมิำณกำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ	 

34.2	ส่วนกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เป็นร้อยละ	13	

ปรมิำณกำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ	35.3	จำกมำตรกำรตรงึรำคำ	

LPG	ภำคขนส่งให้อยูใ่นระดบัต�ำ่ทีร่ะดบั	11.20	บำทต่อลติร	

ขณะทีส่ดัส่วนกำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมเป็นร้อยละ	10	มี

กำรใช้ทีล่ดลงร้อยละ	7.8	ด้วยรฐับำลมนีโยบำยปรบัรำคำ

ขำยปลกี	LPG	ในภำคอตุสำหกรรมให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ	

โดยก�ำหนดให้ปรบัรำคำขึน้ไตรมำสละ	1	ครัง้	ครัง้ละ	3	บำท

ต่อกโิลกรมั	จ�ำนวน	4	ครัง้	โดยปี	2554	ได้ปรบัรำคำขึน้ไป

แล้วจ�ำนวน	2	ครัง้	ครัง้แรกเมือ่วนัที	่19	กรกฎำคม	2554	

และครัง้ทีส่องเมือ่วนัที	่1	ตลุำคม	2554

 • LPG, Propane and Butane –	The	demand	of	

these	products	in	2011	was	at	35.0	million	litres	per	

day,	an	increase	of	15.9%	from	2010.	The	household	

consumption	accounted	for	the	largest	share	of	the	

total	demand,	i.e.	39%,	with	a	growth	rate	of	9.1%.	Next	

to	it	was	the	use	as	feedstock	in	the	petrochemical	

industry,	holding	a	share	of	36%,	growing	by	34.2%.	

The	use	as	fuel	for	vehicles	accounted	for	a	share	of	

13%,	growing	by	35.3%	resulting	from	the	stabilization	

of	LPG	price	for	the	transportation	sector	at	a	low	

level,	i.e.	11.20	Baht	per	litre.	On	the	contrary,	the	use	

in	the	industrial	sector	accounted	for	a	share	of	10%,	

decreasing	by	7.8%	because	the	government	had	set	a	

policy	to	increase	the	retail	LPG	price	for	this	sector	to	

reflect	the	actual	cost.	The	price	increase	will	be	made	

quarterly,	at	3	Baht	per	kg	per	quarter,	for	four	times	

altogether;	in	2011	the	price	adjustment	were	made	

twice	–	the	first	time	on	19	July	2011	and	the	second	

one	on	1	October	2011.
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 การใช้ LPG โพรเพน และบวิเทน

 LPG, Propane and Butane Demand

การใช้ปี 2554 

Demand in 2011
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42 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

 Petroleum Consumption in the Land Trans-

port. In	2011,	the	demand	volume	was	at	65.5	million	

litres	of	crude	oil	equivalent	per	day,	accounting	for	

an	increase	of	5.7%	compared	with	the	previous	year.	

Diesel	consumption	held	the	largest	share	of	58%;	

next	to	it	was	the	consumption	for	gasoline,	NGV	and	 

LPG	as	fuel	for	vehicles,	holding	a	share	of	27%,	 

10%	and	5%	respectively.

	 The	use	of	LPG	as	fuel	for	vehicles	remarkably	 

increased	by	35.3%	as	the	LPG	price	for	the	trans-

portation	sector	was	fixed	at	11.20	Baht	per	litre.	As	

at	the	end	of	2011,	the	accumulated	number	of	LPG	 

vehicles,	 including	dual–fuel	vehicles	using	LPG	 

together	with	gasoline	or	diesel,	increased	from	666,155	

units	in	2010	to	832,882	units	and	the	number	of	LPG	 

refueling	stations	nationwide	was	1,037.

	 NGV	(or	CNG)	demand	increased	at	a	high	rate	

of	27.5%	due	to	the	government	policy	promoting	NGV	

utilization,	by	fixing	NGV	price	at	8.50	Baht	per	kg	as	

an	incentive,	inducing	a	number	of	vehicle	owners	to	

have	their	engines	modified	to	run	on	NGV.	Moreover,	

automobile	companies	started	manufacturing	many	

models	of	NGV	(or	CNG)	vehicles	which	are	now	on	

the	market.	As	at	the	end	of	2011,	the	accumulated	

number	of	NGV	vehicles	was	expected	to	reach	300,581	

units,	increasing	from	225,668	units	in	2010,	which	will	

help	reduce	gasoline	and	diesel	demand	by	16.4%	and	

5.1%	respectively.	The	number	of	NGV	service	stations	

nationwide	was	469,	increasing	from	428	stations	in	

2010	–	of	this,	236	stations	are	in	Bangkok	and	its	

vicinities	and	233	stations	in	other	provinces.

 การใช้นำมนัภาคขนส่งทางบก ปี	2554	อยูท่ีร่ะดบั	

65.5	ล้ำนลติรต่อวนัเทยีบเท่ำน้ำมนัดบิ	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	

ร้อยละ	5.7	เป็นกำรใช้น้ำมนัดเีซลในสดัส่วนมำกทีส่ดุอยูท่ี ่

ร้อยละ	58	รองลงมำคอืกำรใช้น้ำมนัเบนซนิคดิเป็นร้อยละ	27	 

ส่วนกำรใช้	LPG	ในรถยนต์และกำรใช้	NGV	มีสัดส่วน 

ร้อยละ	5	และ	10	ตำมล�ำลบั	

	 กำรใช้	 LPG	ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ	35.3	

เนือ่งจำกมำตรกำรตรงึรำคำ	LPG	ภำคขนส่งให้อยูใ่นระดบัต�ำ่ 

ทีร่ะดบั	11.20	บำทต่อลติร	ทัง้นี	้ณ	สิน้ปี	2554	จ�ำนวนรถ

ทีใ่ช้	LPG	รวมถงึรถทีใ่ช้	LPG	ร่วมกบัเบนซนิหรอืดเีซล	รวม

ทัง้สิน้	832,882	คนั	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	ทีม่	ี666,155	คนั	

และมสีถำนบีรกิำร	LPG	ทัว่ประเทศ	จ�ำนวน	1,037	สถำนี

	 กำรใช้	NGV	เพิ่มขึ้นร้อยละ	27.5	จำกนโยบำย 

ส่งเสรมิกำรใช้	NGV	ของภำครฐั	โดยตรงึรำคำ	NGV	อยูท่ีร่ะดบั 

8.50	บำทต่อกโิลกรมั	จงึเป็นกำรจงูใจและท�ำให้ประชำชน

บำงส่วนหนัมำตดิตัง้	NGV	เพิม่ขึน้	ประกอบกบัค่ำยรถยนต์

เริม่ผลติรถ	CNG	ออกสูต่ลำดหลำยรุน่	ทัง้นี	้ณ	สิน้ปี	2554 

จ�ำนวนรถยนต์ทีต่ดิตัง้	NGV	แล้วทัง้สิน้	300,581	คนั	เพิม่ขึน้ 

จำกปี	2553	ที่มีเพียง	225,668	คัน	โดยทดแทนน้ำมัน

เบนซินและน้ำมันดีเซลร้อยละ	16.4	และ	5.1	ตำมล�ำดับ	

ขณะเดียวกนัจ�ำนวนสถำนีบรกิำร	NGV	ทัว่ประเทศเพิม่ขึน้

จำก	428	สถำนีในปี	2553	เป็น	469	สถำน	ีแบ่งเป็นอยู่

ในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	236	สถำน	ีและต่ำงจงัหวดั 

233	สถำนี
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 การใช้นำมันในภาคขนส่งทางบก
 Petroleum Consumption in the Land Transport

          ล้านลติรต่อวนั Million Litres/Day of

 

                     2551                           2552                          2553                          2554

                     2008                           2009                          2010                          2011

 การใช้ก๊าซธรรมชาต ิปรมิำณกำรใช้ในปี	2554	อยู่

ทีร่ะดบั	4,143	ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั	เพิม่ขึน้จำกปี	2553	

อยูท่ีร่ะดบั	4,039	ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	

2.6	โดยเป็นกำรใช้เพือ่เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมปิโตรเคมี

และอืน่ๆ	(โพรเพน	อเีทน	และ	LPG)	เพิม่ขึน้ร้อยละ	33.0	

จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำตหิน่วยที	่6	ขนำดก�ำลงักำรผลติ	

800	ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั	เริม่ด�ำเนนิกำรผลติได้ตัง้แต่

ปลำยปี	2553	ตลอดจนกำรผลติในเชงิพำณชิย์ได้ทัง้ปี	2554	

อกีทัง้กำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงงำนอตุสำหกรรมและกำรใช้

เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถยนต์	(NGV)	เพิม่ขึน้ร้อยละ	19.2	

และ	27.5	ตำมล�ำดบั	ขณะทีเ่ป็นกำรใช้เพือ่กำรผลติไฟฟ้ำ 

ลดลงร้อยละ	9.3	เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปีนี้

ลดลง	

 Natural Gas Consumption. In	2011,	the	demand	

for	natural	gas	was	at	a	level	of	4,143	million	standard	

cubic	feet	per	day	(MMSCFD),	increasing	by	2.6%	from	

4,039	MMSCFD	in	2010.	The	use	of	natural	gas	as	

feedstock	in	the	petrochemical	industry	and	others	

increased	by	33.0%	as	the	Gas	Separation	Plant	(GSP)	

Unit	6,	with	a	generating	capacity	of	800	MMSCFD,	

came	on	stream	at	the	end	of	2010	and	had	run	on	a	

commercial	scale	throughout	the	year	2011.	Natural	gas	

demand	in	the	industrial	sector	and	for	use	as	fuel	for	

vehicles	(NGV)	increased	by	19.2%	and	27.5%	respec-

tively,	while	the	demand	for	power	generation	dropped	

by	9.3%	due	to	the	decrease	in	power	demand	this	year. 
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เทยีบเท่ำน้ำมันดบิ	Crude oil equivalent 
สัดส่วน

NGV 10%
LPG 5%

ดีเซล 58%

เบนซนิ 27%

Share

Diesel 

Gasoline 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

Growth Rate (%)

เบนซนิ 

Gasoline

ดเีซล

Diesel
LPG NGV

รวม

Total

2552 / 2009  5.7 5.6 –14.1 85.2 7.7

2553 / 2010 –1.4 0.5  2.1 26.6 0.9

2554 / 2011 –1.1 3.1  34.5 26.9 5.7
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 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
 Natural Gas Consumption by Sector

                    

                           2550                   2551                2552                  2553                 2554 

                           2007                   2008                2009                  2010                 2011

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

Growth Rate (%)
ผลติไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อตุสาหกรรม NGV รวม

2552 / 2009  0.2  2.5  6.9 84.2  3.2

2553 / 2010 12.0  8.9 23.5 26.8 13.3

2554 / 2011 –9.3 33.0 19.2 27.5  2.6

 Lignite/Coal Consumption. In	2011,	lignite/ 

coal	consumption	totaled	35	million	tonnes,	decreasing	

by	1.1%	from	the	previous	year	(based	on	the	heating	

value),	divided	into	consumption	of	lignite	at	19	million	

tonnes	and	imported	coal	at	16	million	tonnes.	Of	the	

total	lignite	consumption,	17	million	tonnes	was	used	

for	power	generation	by	EGAT;	the	remaining	2	million	

tonnes	was	mainly	used	for	cement	manufacturing.
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 การใช้ลกิไนต์/ถ่านหนิ อยูท่ีร่ะดบั	35	ล้ำนตนัในปี	

2554	ลดลงจำกปี	2553	(คดิจำกค่ำควำมร้อน)	ร้อยละ	1.1	

ประกอบด้วยกำรใช้ถ่ำนหนิน�ำเข้ำ	16	ล้ำนตนั	และลกิไนต์	

19	ล้ำนตนัเป็นกำรใช้ลกิไนต์ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ	กฟผ.	

จ�ำนวน	17	ล้ำนตนั	ทีเ่หลอืจ�ำนวน	2	ล้ำนตนัถกูน�ำไปใช้ใน

อตุสำหกรรมกำรผลติปนูซเีมนต์

สัดส่วน / Share
NGV 5%

อุตสาหกรรม / Industry 14%

โรงแยกก๊าซ / GSP 21%

ผลิตไฟฟ้า 60%
Power Generation

ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั
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ไฟฟ้า
 ก�าลังการผลิตไฟฟ้า ในปี	2554	อยู่ที่	31,447	

เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้นจำกปี	2553	อยู่ที่	30,920	เมกะวัตต	์

หรือเพิ่มขึ้น	527	เมกกะวัตต์	โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทยมีก�ำลังกำรผลิตติดตั้งสูงสุดคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	48	รองลงมำคือผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ	(IPP)	ผู้ผลิต

ไฟฟ้ำขนำดเลก็	(SPP)	และกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศเป็น 

ร้อยละ	38,	7	และ	7	ตำมล�ำดบั

 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Gross	Peak	Load)	 

เกดิขึน้	ณ	วนัองัคำรที	่24	พฤษภำคม	2554	เวลำ	14.00	น. 

ทีร่ะดบั	24,518	เมกะวตัต์	โดยต�ำ่กว่ำ	Peak	ของปี	2553	

อยูท่ีร่ะดบั	24,630	เมกะวตัต์	จ�ำนวน	112	เมกะวตัต์	หรอื 

คิดเป็นลดลงร้อยละ	0.5	เนื่องจำกในช่วงต้นปี	2554	 

ยังคงมีอำกำศหนำวเย็น	และฝนตกมำเร็วกว่ำปกติ	 

ท�ำให้หน้ำร้อนปีนีม้อีำกำศเยน็กว่ำปีทีผ่่ำนมำ

 การผลติไฟฟ้า ปรมิำณกำรผลติและกำรรบัซือ้ของ	

กฟผ.	ในปี	2554	มจี�ำนวน	162,343	กกิะวตัต์ชัว่โมง	ลดลง

จำกปี	2553	ร้อยละ	0.8	โดยสดัส่วนกำรผลติไฟฟ้ำจำกก๊ำซ

ธรรมชำตคิดิเป็นร้อยละ	67	จำกลกิไนต์/ถ่ำนหนิร้อยละ	19	

และจำกกำรน�ำเข้ำและพลงัน้ำร้อยละ	7	และ	5	ตำมล�ำดบั	

รวมทัง้จำกน้ำมนัและจำกพลงังำนทดแทนสดัส่วนเท่ำกนั 

อยูท่ีร้่อยละ	1	

 การใช้ไฟฟ้า ในปี	2554	ลดลงอยูท่ีร่ะดับ	148,855 

กกิะวัตต์ชัว่โมง	คดิเป็นร้อยละ	0.3	เนือ่งจำกในช่วงต้นปี 

ประเทศไทยมีอำกำศหนำวเย็นเป็นเวลำนำนและมีฝนตก 

มำกกว่ำปกติ	รวมทั้งเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและสึนำมิ

ในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมและ

ภำคธรุกจิของไทย	ประกอบกบัในช่วงปลำยปีเกดิภยัพบิติั

อุทกภัยรวมถึงนิคมอุตสำหกรรมทั้ง	7	แห่งในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำและปทุมธำนี	ส่งผลกระทบต่อภำค

อตุสำหกรรม	ครวัเรอืน	และเกษตรกรรม	โดยกำรใช้ไฟฟ้ำ

ในภำคอตุสำหกรรมมสีดัส่วนกำรใช้มำกทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 

46	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.3	ภำคธุรกิจ	กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	2.7	ในขณะทีภ่ำคครวัเรอืน	และภำคเกษตรกรรม 

มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ	1.3	และ	11.5	ตำมล�ำดบั	ทัง้นี ้

กำรใช้ไฟฟ้ำแบ่งเป็นเขตนครหลวงและเขตภมูภิำค	ดงันี้

Electricity
 Installed Capacity. Thailand’s	installed	capacity	

in	2011	was	at	31,447	MW,	an	increase	of	527	MW	from	

30,920	MW	in	2010.	The	Electricity	Generating	Authority	

of	Thailand	(EGAT)	held	the	largest	share	of	48%.	Next	

to	it	was	Independent	Power	Producers	(IPP),	holding	

a	share	of	38%;	then	Small	Power	Producers	(SPP),	

7%;	and	power	purchase	from	foreign	sources,	7%. 

 Gross Peak Load. The	peak	load	occurred	on	

Tuesday,	24	May	2011,	at	14.00	hrs,	reaching	24,518	

MW	which	was	112	MW	lower	than	the	2010	peak	

load	(24,630	MW),	or	a	decrease	of	0.5%,	because	

in	early	2011	the	weather	was	still	cold,	coupled	with	

early	rainfall	in	summer,	making	the	temperature	in	

the	past	summer	lower	than	that	in	the	previous	year.

 Power Generation. The	amount	of	power	gen-

eration,	together	with	power	purchase	by	EGAT,	in	2011	

totaled	162,343	gigawatt–hour	(GWh),	decreasing	by	 

0.8%	compared	with	that	in	2010.	The	share	of	individual	 

fuel	types	used	for	power	generation	was	as	follows:	

natural	gas,	67%;	lignite/coal,	19%;	imported	electricity,	

7%;	hydropower,	5%;	oil,1%;	and	renewable	energy,	1%. 

 Power Demand. In	2011,	power	demand	totaled	

148,855	GWh,	a	decrease	of	0.3%	from	that	in	2010	

because	of	lingering	cold	weather	at	the	beginning	of	 

the	year	and	more	than	usual	rainfall	in	Thailand,	 

coupled	with	the	impact	of	the	earthquake	and	tsunami	 

incidents	in	Japan	on	the	industrial	and	commercial	

sectors	in	Thailand.	Moreover,	at	the	end	of	the	

year,	the	domestic	flood	crisis	badly	affected	seven	 

industrial	estates	in	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	and	Pathum	

Thani	provinces,	creating	considerable	impact	on	the 

industrial,	household	and	agricultural	sectors.	Power	

demand	in	the	industrial	sector	(holding	the	largest	

share	of	46%	of	the	total	demand)	increased	by	0.3%	

in	the	commercial,	increased	by	2.7%	and	that	in	the	
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2554
Power Demand in 2011

การใช้ 

Overall Demand
Q1 Q2 Q3 Q4 รวม

ปรมิาณการใช้ (กกิะวตัต์–ชัว่โมง) 

Demand Volume (GWh)
35,817 38,319 39,579 35,140 148,855

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

Growth Rate (%)
 –0.1  –1.7  3.6  –3.1  –0.3

 เขตนครหลวง กำรใช้ไฟฟ้ำปี	2554	อยู่ที่ระดับ	

44,195	กกิะวตัต์ชัว่โมง	ลดลงร้อยละ	1.9	โดยกำรใช้ไฟฟ้ำ

ในภำคครัวเรือนลดลงร้อยละ	5.5	ภำคธุรกิจและภำค

อตุสำหกรรมลดลงร้อยละ	0.8

 เขตภูมิภาค กำรใช้ไฟฟ้ำปี	2554	อยู่ที่ระดับ	

102,947	กิกะวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.5	โดยกำรใช้

ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ร้อยละ	0.2	ภำคครวัเรอืนเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.8	ในขณะทีภ่ำค

เกษตรกรรมลดลงร้อยละ	11.5

household	and	agricultural	sectors	also	decreased	by	

1.3%	and	11.5%	respectively.	Thailand’s	power	demand	

can	be	divided	into	the	demand	in	metropolitan	areas	

and	that	in	provincial	areas,	as	detailed	below.

 • Metropolitan Areas – The	total	demand	in	2011	

was	44,195	GWh,	a	decrease	of	1.9%.	Power	consumption	

in	the	household	sector	decreased	by	5.5%	and	that	in	

the	commercial	&	industrial	sector	decreased	by	0.8%. 

 • Provincial Areas – The total demand in 

2011	was	102,947	GWh,	an	increase	of	0.5%.	Power	 

consumption	in	the	commercial	&	industrial	sector	

slightly	increased	by	0.2%,	and	that	in	the	household	 

sector	increased	by	0.8%,	while	the	consumption	in	

the	agricultural	sector	decreased	by	11.5%.

ลกูค้าตรง Direct customer
EGAT

1,713 GWh
1% 

MEA
44,195 GWh

30%
PEA

102,947 GWh
69%

รวม
Total: 148,855 GWh

EPPO final P.23-56.indd   46 12/27/55 BE   11:28 AM



สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

47ส่ ว น ที่  2

 Power Demand by Sector. Power	demand	of	

each	major	cluster	in	the	industrial	and	commercial	

sector	in	the	first	three	quarters	of	2011	was	on	a	rising	 

trend.	Despite	the	impact	of	Japanese	disasters	on	

Thailand	in	the	second	quarter,	the	demand	rebounded	

in	the	third	quarter.	However,	in	the	last	quarter,	 

Thailand	was	badly	shattered	by	the	domestic	flood	

crisis,	which	caused	shutdowns	of	a	number	of	 

industrial	 factories	and	businesses,	particularly	 

electronics,	automobile,	textile	and	plastic,	as	they	

are	in	the	industrial	estates	located	in	flood	affected	

areas,	hence	a	substantial	decrease	in	power	demand.	 

In	addition,	major	business,	such	as	hotels,	retail	shops	

and	construction	business,	had	to	shut	down	during	

that	period	as	well	due	to	the	flood.	Moreover,	some	

foreign	countries	issued	a	warning	to	their	citizens	to	

avoid	travelling	to	Thailand	during	the	flooding.

 The Automatic Tariff Adjustment Mechanism 

(Ft). In	2011,	the	new	power	tariff	structure	was	put	into	

effect,	starting	in	the	month	of	July	2011,	resulting	in	

several	revisions	of	the	Ft	charge	as	follows:

	 The	first	revision:	for	the	round	of	January	–	

April	2011,	the	Ft	rate	was	at	0.8688	Baht	per	unit,	

decreasing	by	0.0567	Baht	per	unit.

	 The	second	revision:	for	the	round	of	May	–	

August	2011,	the	Ft	rate	was	at	0.9581	Baht	per	unit,	

increasing	by	0.0893	Baht	per	unit.

	 The	third	revision:	for	the	round	of	September	–	

December	2011,	the	Ft	rate	was	at	–0.06	Baht	per	unit,	

resulting	from	the	power	tariff	structure	reform	–	the	

Ft	rate	for	the	round	of	May	–	August	2011,	i.e.	0.9581	 

Baht	per	unit,	was	included	in	the	retail	power	tariff	 

structure	which	has	been	in	use	since	October	2005.	

The	Ft	rate	turned	out	to	be	a	minus	figure	because	

the	“call	back”	money	from	the	three	Power	utilities,	

as	their	investments	during	2008	–	2010	could	not	be	 

 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี	2554	กลุม่อตุสำหกรรม 

และธรุกจิทีส่�ำคญัในช่วงสำมไตรมำสแรกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	 

ถึงแม้ว่ำในช่วงไตรมำสที่สองจะได้รับผลกระทบจำก

เหตุกำรณ์ภยัพบิตัใินประเทศญีปุ่น่แต่กส็ำมำรถปรบัฟ้ืนตวั

ได้ในไตรมำสทีส่ำม	แต่ในช่วงไตรมำสสดุท้ำยไทยประสบ

กบัเหตกุำรณ์ภยัพบิตัอิทุกภยั	ส่งผลให้โรงงำนอตุสำหกรรม

และธรุกจิบำงประเภทไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรได้	โดยเฉพำะ

อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	ยำนยนต์	สิง่ทอ	และพลำสตกิ	

ทีม่กีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงมำก	เนือ่งจำกโรงงำนส่วนใหญ่อยูใ่น 

นคิมอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบักระทบจำกน้ำท่วม	นอกจำกนัน้	 

ยังส่งผลต่อกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ	ได้แก่	โรงแรม	ขำยปลีก	

และกำรก่อสร้ำง	เนือ่งจำกประสบภำวะน้ำท่วมท�ำให้ต้อง

ปิดกิจกำรในช่วงเวลำดังกล่ำว	ประกอบกับบำงประเทศ

ประกำศห้ำมประชำชนเดนิทำงเข้ำประเทศไทย

 ค่าเอฟท ีในปี	2554	มกีำรประกำศใช้โครงสร้ำง

อตัรำค่ำไฟฟ้ำใหม่	ตัง้แต่รอบเดอืนกรกฎำคม	2554	ส่งผล

ให้ค่ำเอฟทมีกีำรเปลีย่นแปลง	ดงันี้

 ครั้งที่ 1	:	ช่วงเดือนมกรำคม	–	เมษำยน	2554	 

อยูท่ีอ่ตัรำ	86.88	สตำงค์ต่อหน่วย	ปรบัลดลง	5.67	สตำงค์

ต่อหน่วย

 ครัง้ที ่2	:	ช่วงเดอืนพฤษภำคม	–	สงิหำคม	2554	

อยูท่ีอ่ตัรำ	95.81	สตำงค์ต่อหน่วย	ปรบัเพ่ิมขึน้	8.93	สตำงค์

ต่อหน่วย	

 ครัง้ที ่3	:	ช่วงเดอืนกนัยำยน	–	ธนัวำคม	2554	 

อยู่ที่อัตรำ	–6.00	สตำงค์ต่อหน่วย	เนื่องจำกกำรปรับ

โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำใหม่	โดยน�ำค่ำเอฟทีช่วงเดือน

พฤษภำคม	–	สิงหำคม	2554	จ�ำนวน	95.81	สตำงค์ 

ต่อหน่วย	รวมในโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีกที่ใช้

มำตั้งแต่เดือนตุลำคม	2548	ทั้งนี้	กำรที่ค่ำเอฟทีติดลบ

เนือ่งจำกน�ำเงนิทีเ่รยีกคนืจำกกำรลงทนุทีต่�ำ่กว่ำแผนของ 

กำรไฟฟ้ำทัง้สำมแห่งระหว่ำงปี	2551	–	2553	มำลดค่ำเอฟที 

ให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้ำทกุรำยเป็นเวลำ	6	เดอืน
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แนวโน้มการใช้พลงังานปี 2555

	 จำกกำรประมำณกำรภำวะเศรษฐกจิของไทย	โดย 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ 

(สศช.)	คำดว่ำในปี	2555	เศรษฐกิจจะขยำยตัวร้อยละ	

5.5	–	6.5	โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นส�ำคญัจำกกำรฟ้ืนตวัและ 

เร่งกำรผลติของภำคอตุสำหกรรม	กำรลงทนุเพ่ือกำรบรหิำร 

จัดกำรน้ำของภำครัฐ	ทั้งในส่วนของกำรเร่งรัดกำรลงทุน

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับควำมเสียหำย

จำกน้ำท่วมในช่วงปลำยปี	2554	และกำรก่อสร้ำงเพิม่เตมิ	

รวมทัง้คำดว่ำรำคำน้ำมนัดบิตลำดโลกเฉลีย่จะอยูใ่นระดับ	

105	–	110	ดอลลำร์สหรฐัฯ	ต่อบำร์เรล	เพิม่ขึน้จำกปี	2554	

ที	่106.03	ดอลลำร์สหรฐัฯ	ต่อบำร์เรล	ส�ำนกังำนนโยบำย

และแผนพลังงำนจึงประมำณกำรควำมต้องกำรพลังงำน 

ของประเทศภำยใต้สมมตฐิำนดงักล่ำว	ซึง่พอสรปุสถำนกำรณ์

พลงังำนในปี	2555	ได้ดงันี้

 ความต้องการพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ในปี	2555	

คำดว่ำจะอยูท่ีร่ะดบั	1,937	พนับำร์เรลเทยีบเท่ำน้ำมนัดบิ

ต่อวนั	เพิม่ขึน้จำกปี	2554	ร้อยละ	4.8	โดยควำมต้องกำร	

น้ำมนัเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.3	และกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้

ร้อยละ	7.4	จำกกำรน�ำเข้ำ	LNG	เพือ่ใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำ

และ	NGV	เพิม่ขึน้	กำรใช้ลกิไนต์/ถ่ำนหนิเพิม่ขึน้ร้อยละ	2.8	

เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำเก็คโควันที่ใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงเริ่ม 

ด�ำเนินกำรผลิตตั้งแต่ปลำยปี	2554	และพลังน้ำ/ไฟฟ้ำ 

น�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ	1.9

materialized	as	planned,	was	used	as	Ft	reduction	

for	power	consumers	for	a	period	of	six	months. 

TREND OF ENERGY SITUATION IN 2012

	 According	to	the	economic	forecast	made	by	

the	National	Economic	and	Social	Development	Board	

(NESDB),	it	is	expected	that	the	GDP	growth	rate	in	2012	

will	be	around	5.5	–	6.5%,	given	such	major	driving	

forces	as	government	expenditures	and	investments	

as	well	as	acceleration	of	investment	in	rehabilitation	

programs	to	recover	businesses	affected	by	the	flood	

during	the	end	of	2011,	including	the	average	crude	oil	

price	in	this	year,	projected	to	be	in	a	range	of	US$	

105	–	110	a	barrel,	which	is	higher	than	US$106.03	 

a	barrel	in	2011.	The	Energy	Policy	and	Planning	Office	

(EPPO)	has,	therefore,	developed	a	forecast	of	energy	

demand	based	on	the	foregoing	assumptions.	The	

trend	of	energy	situation	in	2012	can	be	summarized	

as	follows.

 Primary Commercial Energy Demand. The  

demand	in	2012	is	forecast	to	be	at	a	level	of	1,937	

KBD	of	crude	oil	equivalent,	 increasing	by	4.8%	 

compared	with	that	in	2011.	Oil	demand	will	increase	by	

3.3%,	and	natural	gas	demand	will	increase	by	7.4%	 

(resulting	from	growing	demand	for	imported	LNG	for	

power	generation	and	NGV).	Demand	for	lignite/coal	

will	grow	by	2.8%	as	GHECO–One	IPP	coal–fired	power	

plant	has	been	on	stream	since	the	end	of	2011,	while	

demand	for	hydropower/imported	electricity	will	grow	

by	1.9%.
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 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
 Forecast of Primary Commercial Energy Demand

หน่วย: เทยีบเท่าพนับาร์เรลนำมนัดบิต่อวนั / Unit: KBD of crude oil equivalent

2550 

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

การใช้

Demand
1,604 1,618 1,663 1,783 1,845 1,937

นำมนั

Oil
 667  634  643  652  674 696

ก๊าซธรรมชาติ

Natural	Gas
 615  648  682  784  810 870

ลกิไนต์/ถ่านหนิ

Lignite/Coal
 279  301  303  310  306 316

พลงันำ/ไฟฟ้าน�าเข้า

Hydro/Imported	Elec.
 43  36  35  36  54 55

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth	Rate	(%)

การใช้

Demand
 3.8  0.9  2.8  7.2  3.5 4.8

นำมนั

Oil
 –1.0  –5.0  1.4  1.5  3.3 3.3

ก๊าซธรรมชาติ

Natural	Gas
 6.2  5.4  5.2 15.0  3.3 7.4

ลกิไนต์/ถ่านหนิ

Lignite/Coal
 12.8  7.7  0.7  2.4  –1.1 2.8

พลงันำ/ไฟฟ้าน�าเข้า

Hydro/Imported	Elec.
 –2.5 –17.4 –1.1  2.8  48.5 1.9

f	ข้อมูลประมำณกำร

f:	Forecast	data
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 Petroleum Products. In	2012,	demand	for	

overall	gasoline	is	projected	to	increase	only	slightly	

by	0.9%	because	gasohol	demand	is	expected	to	be	

increasing	while	the	distribution	of	Gasoline	91	will	be	

abolished	as	from	1	October	2012	onwards	pursuant	to	

the	government	policy.	Diesel	demand	will	increase	by	

2.9%	moderately	and	Jet	petroleum	will	increase	4.8%	

as	tourism	is	being	recovered	after	the	flood	impact	

last	year.	LPG	demand	is	expected	to	increase	by	11.2%	

because	the	use	in	the	household	and	transportation	 

sectors	will	still	be	growing,	although	the	demand	in	the	 

industrial	sector	tends	to	drop.	Fuel	oil	demand,	how-

ever,	is	forecast	to	decrease	by	17.6%	as	its	utilization	

in	the	industrial	sector	and	for	power	generation	is	pro-

jected	to	decrease.	Hence,	the	overall	annual	demand	

of	petroleum	products	is	forecast	to	increase	by	3.3%.

 ประมาณการใช้นำมันส�าเร็จรูป
 Forecast of Petroleum Product Demand

หน่วย: ล้านลติร/ Unit: Million Litres

ชนดิ 

Product Type

2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

เบนซนิ / Gasoline  7,337  7,121  7,524  7,417  7,332  7,398 –1.4 –1.1  0.9

ดเีซล / Diesel 18,710 17,643 18,465 18,480 19,192 19,749  0.1  3.8  2.9

เครือ่งบนิ /Jet Petroleum  4,932  4,637  4,432  4,712  5,076  5,302  6.3  7.7  4.8

นำมนัเตา / Fuel Oil  4,222  3,287  2,731  2,615  2,456  2,024 –4.2 –6.0 –17.6

LPG*  5,812  6,828  6,894  7,587  8,178  9,094 10.0  7.7 11.2

รวม / Total 41,013 39,516 40,046 40,811 42,235 43,585  1.9  3.4  3.3

*ไม่รวมการใช้ LPG ทีใ่ช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 

*Excluding LPG use as feedstock in the petrochemical industry

 f ข้อมลูประมาณการ / Forecast data

 นำมันส�าเร็จรูป ในปี	2555	คำดว่ำกำรใช้น้ำมัน 

เบนซนิเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.9	ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเนือ่งจำก 

คำดว่ำกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลน่ำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น	และ 

กำรยกเลิกกำรจ�ำหน่ำยน้ำมันเบนซิน	91	ตั้งแต่วันที่	 1	

ตลุำคม	2555	ตำมนโยบำยรฐับำล	กำรใช้น้ำมนัดเีซลเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ	2.9	กำรใช้น้ำมนัเครือ่งบนิคำดว่ำจะเพิม่ขึน้ร้อยละ	

4.8	เนือ่งจำกกำรท่องเทีย่วเริม่ฟ้ืนตวัจำกภำวะอทุกภัยปี 

ทีผ่่ำนมำ	ส่วนกำรใช้	LPG	คำดว่ำจะมกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ	 

11.2	เนือ่งจำกควำมต้องกำรในภำคครวัเรอืนและในรถยนต์

ยงัคงเพิม่ขึน้	แม้ว่ำกำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมจะมแีนวโน้ม

ลดลง	ขณะที่กำรใช้น้ำมันเตำคำดว่ำลดลงร้อยละ	17.6	

เนื่องจำกกำรใช้น้ำมันเตำในอุตสำหกรรมและกำรผลิต

ไฟฟ้ำลดลง	ส่งผลให้ทัง้ปีคำดว่ำจะมปีรมิำณกำรใช้น้ำมนั

ส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.3	
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 LPG, Propane and Butane – The	demand	of	

these	products	in	2012	is	estimated	to	reach	7,961	

thousand	tonnes,	accounting	for	an	increase	of	16.3%,	

resulting	from	increasing	demand	in	the	household	

sector	and	the	petrochemical	industry.	The	household	

demand	will	increase	by	8.2%,	which	is	still	considered	

a	high	rate,	due	to	the	government	policy	fixing	the	LPG	

price	for	this	sector	until	the	end	of	2012.	The	use	as	

feedstock	in	the	petrochemical	industry	is	projected	to	

highly	increase	by	35.0%,	from	2,419	thousand	tonnes	

in	2011	to	3,266	thousand	tonnes	in	2012,	whereas	

the	demand	in	the	industrial	sector	is	expected	to	slow	

down	because	the	government	has	introduced	a	policy	

to	quarterly	increase	LPG	price	for	industrial	use	by	 

3	Baht	per	quarter,	for	four	times	altogether.	In	2011,	

the	LPG	price	was	increased	twice	already;	in	2012	

the	other	two	prices	adjustment	will	be	made	–	on	

1	January	2012	and	1	April	2012.	LPG	demand	in	the	

transportation	sector	is	projected	to	increase	by	5.8%,	

but	at	a	lower	growth	rate	than	that	in	2011	as	the	

government	has	a	policy	to	increase	LPG	price	for	the	

transportation	sector	as	from	16	January	2012	onwards,	

by	gradually	increasing	the	price	at	a	rate	of	0.41	Baht	

per	litre	per	month	(0.75	Baht	per	kg	per	month),	for	 

12	times.	By	this	means,	the	LPG	price	will	increase	

from	11.20	Baht	per	litre	to	16.12	Baht	per	litre.	Moreover,	

since	the	end	of	2011,	the	government	has	launched	

a	project	on	engine	modification,	free	of	charge,	for	

20,000	LPG–run	taxis	to	switch	to	use	NGV	instead.

 LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี	2555	คำดว่ำ

ปริมำณกำรใช้มีจ�ำนวน	7,961	พันตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	

16.3	เป็นกำรขยำยตวัจำกภำคครวัเรอืนและอตุสำหกรรม

ปิโตรเคม	ีโดยกำรใช้ในครวัเรอืนเพิม่ขึน้ร้อยละ	8.2	ซ่ึงยัง

คงเพิม่ขึน้ในอตัรำสงู	เน่ืองจำกรฐับำลมนีโยบำยตรงึรำคำ

ก๊ำซ	LPG	ในภำคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี	2555	และ 

กำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	35.0	จำกระดบั	2,419	พนัตนัในปี	2554	เป็น	3,266	

พนัตนั	ในปี	2555	ขณะทีก่ำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมคำดว่ำ 

จะเริ่มชะลอตัวลง	 เนื่องจำกรัฐบำลมีนโยบำยทยอย

ปรับรำคำก๊ำซ	LPG	ในภำคอุตสำหกรรม	ไตรมำสละ 

3	บำท	จ�ำนวน	4	ไตรมำส	โดยปี	2554	ได้ปรบัขึน้รำคำไป

แล้ว	2	ครัง้	และปี	2555	จะปรบัขึน้รำคำอกี	2	ครัง้	คอืวนัที่ 

1	มกรำคม	และวนัที	่1	เมษำยน	2555	ส่วนกำรใช้ในภำค

ขนส่งเพิม่ขึน้ร้อยละ	5.8	ซึง่ชะลอกำรขยำยตัวลงจำกปี	2554	

เนือ่งจำกรฐับำลมนีโยบำยปรบัรำคำก๊ำซ	LPG	ตัง้แต่วนัที	่16	

มกรำคม	2555	โดยทยอยปรบัเพิม่รำคำในอตัรำ	0.41	บำท 

ต่อลติร	(0.75	บำทต่อ	กก.)	ทกุเดอืน	จ�ำนวน	12	ครัง้	ส่งผล

ให้รำคำก๊ำซ	LPG	ปรบัเพิม่ขึน้จำกรำคำ	11.20	บำทต่อลติร

เป็น	16.12	บำทต่อลติร	ประกอบกบัโครงกำรของรฐับำลใน 

กำรปรบัเปลีย่นรถแทก็ซี	่LPG	เป็น	NGV	ฟร	ีจ�ำนวน	20,000	คนั	 

โดยเริม่ต้นโครงกำรตัง้แต่ปลำยปี	2554
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ประมาณการผลิต การใช้ และการน�าเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน
Forecast of LPG, Propane and Butane Consumption, Production and Import

 หน่วย : พนัตนั / Unit : Thousand Tonnes

2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

- การใช้

- Consumption
4,116 4,788 5,208 5,943 6,890 7,961

ครวัเรอืน

Household
1,884 2,124 2,231 2,435 2,656 2,874

อตุสาหกรรม

Industry
 611  665  593  778  718  727

รถยนต์

Automobile
 572  776  666  680  920  973

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี

Petrochemical Feedstock
 968 1,093 1,478 1,846 2,419 3,266

ใช้เอง

Own Use
 81  130  240  213  131  122

- การผลติ

- Production
4,469 4,355 4,467 4,416 5,422 5,477

- การน�าเข้า 

- Import
–  452  753 1,591 1,437 2,211

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

Growth Rate (%)

- การใช้

- Consumption
 17.0 16.3  8.8  14.1  15.9 16.3

ครวัเรอืน

Household
 9.5 12.7  5.0  9.2  9.1  8.2

อตุสาหกรรม

Industry
17.4  8.8 –10.8  31.3 –7.8  1.2

รถยนต์

Automobile
24.7 35.6 –14.1  2.1 35.3  5.8

EPPO final P.23-56.indd   52 12/27/55 BE   11:28 AM



สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

53ส่ ว น ที่  2

 Natural Gas. It	is	anticipated	that	natural	gas	

demand	in	2012	will	grow	by	6.1%	compared	with	that	

in	2011.	The	use	of	natural	gas	for	power	generation	

will	increase	by	3.1%;	the	use	as	feedstock	in	the	 

petrochemical	industry	and	others	will	increase	by	

6.1%,	and	the	use	as	fuel	in	the	industrial	sector	

will	increase	by	9.1%.	Natural	gas	demand	for	NGV	

vehicles	will	highly	 increase	by	31.4%	due	to	the	

government	policy	promoting	greater	use	of	NGV,	

which	includes	the	project	switching	20,000	LPG–run	

taxis	to	NGV–run	taxis	free	of	charge	and	the	Energy	

Credit	Card	project	for	NGV	users,	already	launched	

before	the	increase	in	NGV	price,	starting	16	January	 

2012,	at	a	rate	of	0.50	Baht	per	kg	per	month,	for	12	

times;	hence,	the	NGV	price	will	eventually	increase	 

from	8.50	Baht	per	kg	to	14.50	Baht	per	kg.

2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี

Petrochemical Feedstock
26.2 12.9 35.2  24.9 31.0 35.0

ใช้เอง

Own Use
65.3 61.8 84.2 –11.5 –38.5 –7.2

f ข้อมลูประมาณการ / Forecast data

 ก๊าซธรรมชาต ิคำดว่ำปรมิำณควำมต้องกำรในปี	

2555	จะเพิม่ขึน้จำกปี	2554	ร้อยละ	6.1	โดยมกีำรใช้เพือ่

กำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.1	กำรใช้เพือ่เป็นวตัถดุบิใน

อตุสำหกรรมปิโตรเคมแีละอืน่ๆ	เพิม่ขึน้ร้อยละ	6.1	กำรใช้

เป็นเชือ้เพลงิในโรงงำนอตุสำหกรรมเพิม่ขึน้ร้อยละ	9.1	และ

กำรใช้เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถยนต์	NGV	เพิม่ขึน้ร้อยละ	

31.4	เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้	NGV	ให้ 

มำกขึน้	ได้แก่	โครงกำรตดิตัง้ก๊ำซ	NGV	ให้รถแทก็ซ่ี	LPG	ฟรี	 

จ�ำนวน	20,000	คนั	และโครงกำรบตัรเครดติพลงังำน	NGV	 

ทีไ่ด้ด�ำเนนิกำรไปก่อนกำรปรบัรำคำ	NGV	ทีจ่ะเริม่ต้ังแต่ 

วนัที	่16	มกรำคม	2555	โดยทยอยปรบัเพิม่รำคำในอตัรำ	0.50	 

บำทต่อ	กก.	ทกุเดอืน	จ�ำนวน	12	ครัง้	ส่งผลให้รำคำ	NGV	

ปรบัเพิม่ขึน้จำกรำคำ	8.50	บำทต่อ	กก.	เป็น	14.50	บำท 

ต่อ	กก.	

 หน่วย: พนัตนั / Unit: Thousand Tonnes
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 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา
 Forecast of Natural Gas Demand, by Sector

หน่วย: ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั / Unit: MMSCFD

สาขา

Sector

2550

2007

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

Growth Rate (%)

2553

2010

2554

2011

2555f

2012f

ผลติไฟฟ้า

Power Gen.
2,346 2,423 2,435 2,728 2,476 2,553 12.0 –9.3  3.1

โรงแยกก๊าซ

GSP
 572  583  599  652  867  920  8.9 33.0  6.1

อตุสาหกรรม

Industry
 347  361  387  478  569  621 23.5 19.2  9.1

NGV  24  77  143  181  231  304 26.8 27.5 31.4

รวม

Total
3,288 3,444 3,564 4,039 4,143 4,397 13.3  2.6  6.1

หมายเหต	ุ:	ค่ำควำมร้อน	1	ลกูบำศก์ฟตุเท่ำกบั	1,000	บทียีู

Remarks: Heating Value :1 cubic foot = 1,000 BTU

f ข้อมลูประมาณการ / Forecast data
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 ไฟฟ้า กำรผลติไฟฟ้ำในปี	2555	คำดว่ำจะเพิม่ขึน้

ร้อยละ	5.7	เนือ่งจำกภำครฐัมนีโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุและ 

กำรใช้จ่ำยเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในช่วงแผนบรหิำรรำชกำร	

4	ปี	(พ.ศ.2555–2558)	และกำรเร่งรดักำรลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟู

ควำมเสยีหำยจำกน้ำท่วมในช่วงปลำยปี	2554	และในช่วง

ไตรมำสแรกของปี	2555	โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคธรุกจิและ

อตุสำหกรรมขนำดใหญ่โดยเฉพำะในเขตนคิมอตุสำหกรรม

จ�ำนวน	7	แห่ง	ที่ได้รับผลกระทบจำกน้ำท่วม	ยังคงไม่

สำมำรถด�ำเนนิกำรผลติได้	หลงัจำกไตรมำสทีส่องเป็นต้นไป 

คำดว่ำจะเริ่มด�ำเนินกำรผลิตใหม่ได้อีกครั้ง	 ซ่ึงจะท�ำให้ 

กำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้	ทัง้นี	้เชือ้เพลงิทีใ่ช้ในกำรผลติไฟฟ้ำยงั

คงมำจำกก๊ำซธรรมชำตเิป็นหลกัเมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิอืน่ๆ	

โดยในปี	2555	ปตท.	มแีผนทีจ่ะน�ำเข้ำ	LNG	จ�ำนวน	140	

ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั	(1.0	ล้ำนตนั)	นอกจำกนี	้มโีรงไฟฟ้ำ

เข้ำระบบตำมแผน	PDP	2010	ในปี	2555	ได้แก่	โรงไฟฟ้ำ	

SPP	(Co–Gen)	จ�ำนวน	704	เมกะวตัต์	SPP	(Renewable) 

จ�ำนวน	65	เมกะวตัต์	และ	VSPP	จ�ำนวน	162	เมกะวตัต์	

รวมกบัเขือ่นต่ำงๆ	ภำยในประเทศ	จ�ำนวน	29	เมกะวตัต์	

และกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำโครงกำรเขือ่นเทนิหนิบนุส่วนขยำยจำก	

สปป.ลำว	จ�ำนวน	220	เมกะวตัต์

 Electricity. Power	demand	in	2012	is	forecast	

to	increase	by	5.7%	as	the	government	has	a	policy	to	

promote	public	investment	and	expenditures	to	boost	

the	economy	during	the	government’s	4	–	year	Public	

Administration	Management	Plan	(2012–2015),	and	to	

accelerate	investment	in	rehabilitation	programs	to	

recover	the	country	from	the	damage	resulting	from	

the	flood	crisis	at	the	end	of	2011.	In	the	first	quarter	

of	2012,	power	demand	in	the	commercial	sector	and	

large–scale	industries,	especially	those	in	the	seven	

flood–affected	industrial	estates,	will	be	low	as	the	 

affected	facilities	will	not	be	able	to	resume	their	 

operation	by	then.	However,	from	the	second	quarter	 

onwards,	it	is	expected	that	their	operation	can	resume,	

which	will	result	in	growing	power	demand.	As	for	power	

generation,	natural	gas	will	remain	the	major	fuel,	

compared	with	other	fuel	sources.	PTT	has	planned	to	

import	LNG	at	a	volume	of	140	MMSCFD	(1.0	million	 

tonne).	In	addition,	according	to	the	PDP	2010,	additional	 

supply	to	the	grid	from	the	following	power	plants	will	

be	on	stream	in	2012:	704–MW	from	SPPs	(Co–Gen);	

65–MW	from	SPPs	(Renewable);	and	162–MW	from	 

VSPPs.	Moreover,	there	will	be	a	total	supply	of	29	

MW	from	domestic	dams	and	220	MW	will	be	imported	

from	Theun–Hinboun	(extension)	project	in	Lao	PDR.
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ประมาณการผลิตไฟฟ้า
Forecast of Power Generation

 หน่วย: พนัตนั / Unit: Thousand Tonnes

ปี

Year

กกิะวตัต์ชัว่โมง

GWh

การเปลีย่นแปลง

Difference

กกิะวตัต์ชัว่โมง

GWh

ร้อยละ (%)

Percentage (%)

2550

2007
147,026  5,107  3.6

2551

2008
148,221  1,195  0.8

2552

2009
184,364  143  0.1

2553

2010
163,668 15,305 10.3

2554

2011
162,343 –1,325 –0.8

2555f

2012f
171,597  9,254  5.7

 f ข้อมลูประมาณการ / Forecast data

หมายเหต	ุ:	เป็นข้อมลูประมำณกำร	ณ	เดอืนสงิหำคม	2555

Remark : Forecast data as in August 2012
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1. ราคานำมันดิบ

ไตรมาส 1  ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 100.90 และ 94.53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2553 16.59 

และ  9.45  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ตามล�าดับ  จาก

ความกังวลต่อปัญหา  Supply  Disruption  ในประเทศผู้

ผลิตนำมันจากสถานการณ์สู้รบในลิเบียยังรุนแรงและ

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (North  Atlantic 

Treaty  Organization:  NATO)  มีมติร่วมปฏิบัติการทาง

ทหารในลิเบียเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองความ

ปลอดภัยแก่ชาวลิเบียตามค�าสั่งของสหประชาชาติ  อีก

ทั้งสหรัฐอเมริกาประกาศส่งกองก�าลังโจมตีรัฐบาลลิเบีย

จนกว่าพันเอกมูอัมมาร์ กัดดาฟี จะลงจากต�าแหน่ง ทั้งนี้

นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ  12  –  18 

เดือน  ในการฟืนฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตนำมัน 

ขณะที่เหตุการณ์ในประเทศเยเมนส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตนำมันดิบหลังจากพนักงานบริษัทนำมันต่างชาติเริ่ม

อพยพออกนอกประเทศ รวมทัง้ความกงัวลต่อสถานการณ์

ของโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในญีปุ่น่ทีเ่กดิการระเบดิขึน้และอาจ

มีกัมมันตรังสีรั่วไหล  ซึ่งถ้าสถานการณ์มีความรุนแรงจะ

ส่งผลกระทบต่อการกลบัมาฟืนตวัทางเศรษฐกจิของญีปุ่น่ 

โดยความต้องการใช้นำมนัของญีปุ่น่ซึง่เป็นผูบ้รโิภคนำมนั

ใหญ่อันดับ 3 ของโลก

ไตรมาส 2  ราคานำมันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  110.63  และ  102.22  เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อบาร์เรล  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน  9.73  และ 

7.69  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ตามล�าดับ  จากความ

เชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นจากสภาของกรีซมีมติอนุมัติ 

1. CRUDE OIL PRICE

The first quarter : The average prices of Dubai and 

West Texas crude were US$100.90 per barrel and 

US$94.53 per barrel respectively. Dubai’s price rose 

US$16.59 per barrel while that of West Texas rose 

US$9.45 per barrel from the fourth quarter of 2010.  

This  was mainly  due  to  the  concern  over  supply  

disruption among oil producing countries as a result 

of the continuing violent unrest in Libya. North Atlantic 

Treaty Organization agreed upon joint military opera-

tions in Libya to provide assistance and protection  

for Libyan nationals according to a resolution from the 

United Nations. The US also decided to deploy troops 

to attack the Libyan government to seek the removal 

of Colonel Muammar Gaddafi. Analysts predicted that 

it would take approximately 12–18 months to restore 

the  oil  producing  infrastructure.  Meanwhile,  the 

domestic situation in Yemen also affected crude oil 

production after employees of foreign oil companies 

started to flee the country. There was also a growing  

anxiety  over  the  explosions  at  the  nuclear  power 

plant  in  Japan  and  possible  radioactive  leakage.  

If the situation became more serious, it would create  

a  severe  impact  on  economic  recovery  of  Japan, 

which is the third largest oil consumer in the world.

The second quarter : The average prices of Dubai 

and West Texas crude were at US$110.63 per barrel 

and US$102.22 per barrel, increasing by US$9.73 per 

สถานการณ์ราคานำ้ามันเชื้อเพลิง ปี 2554
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รายละเอียดของกฎหมายมาตรการรัดเข็มขัดไปใช้  รวม

ถึงการที่ประธานธนาคารกลางของกลุ ่มสหภาพยุโรป  

Jean–Claude  Trichet  ออกมาส่งสัญญาว่าจะขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยในการประชุม  โดยทั้งสองปัจจัยส่งผลให้ค่าเงิน

ยูโรแข็งค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลาร์และนกัลงทนุหนัมา 

ลงทนุในตลาดนำมนัมากขึน้ อกีทัง้ปรมิาณส�ารองนำมนัดบิ 

เชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ  ลดลง  2.7  ล้านบาร์เรล  (โดย 

นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  1.4  ล้านบาร์เรล)  นอกจากนี้

สภาวะอากาศที่แปรปรวนและนำท่วมส่งผลให้แท่นขุด

เจาะนำมนัดบิปิดด�าเนนิการ 5 แท่น ในรฐั North Dakota 

ของสหรฐัฯ (ก�าลงัการผลติ 307,000 บาร์เรล/วนั) ขณะที่

คาดการณ์ปรมิาณการผลตินำมนัดบิของเวยีดนามในเดอืน

มิถุนายน 2554 ลดลงร้อยละ 2.8 อยู่ที่ระดับ 286,000 

บาร์เรล/วนั รวมทัง้กลุม่กองโจรของไนจเีรยีทีย่อมมอบตวั

กับรัฐบาลไปแล้วออกมาประกาศข่มขู่ถึงการกลับมาโจมตี 

ท่อส่งนำมันของประเทศอีกครั้ง  เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาล 

ไม่สามารถท�าตามสัญญานิรโทษกรรมที่ให้ไว้ได้

ไตรมาส 3 ราคานำมันดิบดูไบและนำมันดิบเวสต์

เท็กซัส  เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  107.09  และ  89.52  เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน 3.54 

และ  12.70  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ตามล�าดับ  จาก

ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐฯ  และยุโรป  โดย

นักลงทุนเทขายทั้งในตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

ทัว่โลก อีกทัง้ Reuters Survey รายงานยอดส่งออกนำมนัดบิ 

ของโอเปก เดือนกันยายน 2554 อยู่ที่ระดับ 30.25 ล้าน

บาร์เรล/วัน ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจาก

อิรักส่งออกมากขึ้นและการกลับมาเร่ิมส่งออกของลิเบีย 

ขณะที่รัสเซียรายงานยอดผลิตนำมันดิบเดือนกันยายน 

2554  อยู่ที่ระดับ  10.30  ล้านบาร์เรล/วัน  ซึ่งเป็นระดับ

ด�าเนินการผลิตที่สูงที่สุดของรัสเซียภายหลังการล่มสลาย

ของสหภาพโซเวยีตฯ นอกจากน้ี แหล่งนำมนัดิบ Majnoon 

ของอรัิกเพิม่ก�าลงัการผลติเดอืนสงิหาคม 2554 อยู่ทีร่ะดับ  

75,000  บาร์เรล/วัน  และมีแผนที่จะเพิ่มก�าลังการผลิต 

มาอยู่ที่ 400,000 บาร์เรล/วัน ภายในสิ้นปี 2554

barrel and US$7.69 per barrel respectively from the 

previous quarter. This was mainly because investors 

were increasingly confident after the Greek parliament  

had  approved  details  of  austerity measures while 

Jean–Claude  Trichet,  chairperson of  the European 

Central Bank, signaled in a meeting to raise interest  

rates.  These  two  factors  contributed  to  the  euro  

appreciation against the dollar, luring more investors  

to  invest  in  the  oil  market.  The  USA  commercial 

crude oil reserves also decreased 2.7 million barrels  

(analysts predicted at 1.4 million barrels). In addition,  

the climate change and floods also closed five oil 

production  platforms  in  North  Dakota  of  the  USA 

(with a production capacity of 307,000 barrels per 

day). Vietnam’s crude oil production in June 2011 was 

estimated to drop 2.8% to 286,000 barrels per day. 

Nigerian  guerrillas who  had  earlier  surrendered  to 

their government threatened to attack their national 

oil pipeline since the government failed to grant an 

amnesty as promised.

The third quarter : The average prices of Dubai 

and West Texas crude were US$107.09 per barrel 

and US$89.52 per barrel, dropping by US$3.54 per  

barrel  and  US$12.70  per  barrel  respectively  from  

the previous quarter. This was a result of concern 

over  the economies  in  the USA and Europe which 

caused a sell–off among investors in the stock and  

commodity markets. Reuters Survey reported OPEC’s 

crude  oil  export  of  30.25 million  barrels  per  day  

September 2011 – the highest rates in three years 

–  due  to  Iraq’s  export  increase  and  Libya  export 

resumption. Russia’s crude oil production was also 

boosted to 10.30 barrels per day in September 2011, 

which was Russia’s highest production level after the 

collapse of the USSR. In Iraq, crude production from 
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ไตรมาส 4 ราคานำมันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
106.50  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน 0.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากโอเปก
ปรับลดอัตราการเติบโตของอุปสงค์นำมันโลกในปี  2555 
จากการประเมินครั้งก่อนเดิม 0.10 ล้านบาร์เรล/วัน มา
อยูท่ีร่ะดบั 1.1 ล้านบาร์เรล/วนั ประกอบกบัประธาน State  
Oil Marketing Organization ของอิรักรายงานยอดสง่ออก 
นำมันดิบเดือนธันวาคม  2554  เพิ่มขึ้นร้อยละ  1.9  มา
อยู่ที่ระดับ 2.175 ล้านบาร์เรล/วัน  ขณะที่  National Oil 
Company ของลิเบียประกาศเลื่อนการเดินเครื่องโรงกลั่น 
Ras Lanuf  (220,000 บาร์เรล/วัน) ออกไปอีก  1  เดือน 
เพราะแหล่งผลิตนำมันที่ใช้ป้อนโรงกลั่นดังกล่าวยังไม่
พร้อมท�าการผลิต  ส่วนนำมันดิบเวสต์เท็กซัส  เฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 94.07  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อน  4.55  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  จาก
การประชุมทางโทรศัพท์ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 
ของสหภาพยุโรป  27  ประเทศ  มีมติให้การสนับสนุน 
เงินทุนต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 
Monetary Fund:  IMF)  เพิ่มอีก  1.5 แสนล้านยูโร  เพื่อใช้
ช่วยเหลอืกลุม่ Euro Zone 17 ประเทศ รวมทัง้ตลาดนำมนั 
ได้รับแรงหนุนหลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  ออกมา 
แขง็แกร่ง โดยยอดขายบ้านใหม่ในเดอืนพฤศจกิายน 2554 
เพิ่มข้ึนร้อยละ  1.6  และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.8 ข้อมูลเหล่านี้ท�าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก�าลังฟืนตัว

ปี 2554 สรุปราคานำมันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  106.32 และ 95.01  เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  28.22  และ  15.52 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ

the Majnoon oil field in August 2011 was increased  
to 75,00 barrels per day, and Iraq planned to increase  
its production capacity to 400,000 barrels per day 
by the end of 2011.

The fourth quarter : The average price of Dubai 
crude was US$106.50 per barrel, dropping US$0.59 
per barrel from the previous quarter. This followed 
OPEC’S  forecast  that  world  oil  demand  growth  in 
2012 would decrease by 0.10 million barrels per day 
from the previous forecast to 1.1 million barrels per 
day.  The  chairperson  of  Iraqi  State  Oil  Marketing  
Organization reported an increase in crude oil export 
level  in  December  2011  from  1.0  to  2.175  million  
barrels per day.  In addition, National Oil Company 
of Libya announced the suspension of the operation 
of Ras Lanuf refinery (220,000 barrels per day) for 
one month since the crude oil field was not ready for 
production. The average price of West Texas crude 
was US$94.07 per barrel, increasing by US$4.55 per 
barrel from the previous quarter. This was the result 
of a telephone meeting among 27 finance ministers 
of the European Union which approved an additional  
subsidy  worth  1.5  billion  Euro  to  International  
Monetary Fund (IMF) for assisting 17 countries in the 
Euro Zone. The oil market was also backed up by 
the USA economic data which showed strength. New 
home sales in November 2011 increased 1.6% while 
durable goods sales increased 3.8%. The information 
assured the USA economy is recovering.

2011 : In conclusion, the average prices of Dubai 
and West Texas crude were US$106.32 per barrel and 
US$95.01 per barrel, rising by US$28.22 per barrel 
and US$15.52 per barrel respectively from last year.
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2. ราคานำมันส�าเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์

ไตรมาส 1 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  92 
และนำมันดีเซล  เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  113.49,  111.38  และ 
119.30  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 18.49, 18.44 และ 21.97 เหรียญ
สหรฐัฯ ต่อบาร์เรลตามล�าดบั ตามราคานำมนัดิบและเรอื
ขนส่งนำมันเบนซิน ปริมาณ 210,000 บาร์เรล ซึ่งขนส่ง
ให้บริษัท  Libyan National  Oil  Company  ถูกโจรสลัดจี้ 
ส่งผลให้อุปทานนำมนัเบนซนิในลิเบียขาดแคลน ประกอบกบั  
Arbitrage นำมันเบนซินจากอินเดียไปภูมิภาคตะวันตกเปิด  
และอุปสงค์นำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากความต้องการของ
ญีปุ่น่เพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้าจากการได้รบัผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติสึนามิ นอกจากนี้โรงกลั่นในภูมิภาคต่างๆ ยังอยู่
ในช่วงปิดซ่อมบ�ารุงตามแผน  อีกทั้งโรงกลั่น  Rotterdam 
(386,000 บาร์เรล/วนั) ของ BP ซึง่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ
ยุโรป หยดุด�าเนนิการโดยยงัไม่ทราบสาเหต ุรวมทัง้อปุสงค์
นำมนัดเีซลของอนิเดยีเพิม่ขึน้เนือ่งจากการขนส่ง ก่อสร้าง 
และใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน

ไตรมาส 2  ราคานำมันเบนซินออกเทน  95  และ 
92  และนำมันดีเซล  เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  124.89,  122.28 
และ  130.05  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อน 11.40, 10.91 และ 10.75 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรล  จากนักวิเคราะห์คาดการณ์อุปสงค์เบนซินใน
ประเทศอนิโดนเีซยีในไตรมาส 3 ปี 2554 อยู่ที ่250,000 
บาร์เรล/วนั กอปรกบัซาอดุ ิอารามโก ของซาอดุอีาระเบยี
น�าเข้าปริมาณ 1.5 ล้านบาร์เรล ในเดือนกรกฎาคม 2554 
เพื่อส�ารองใช้ช่วงเทศกาล  Ramadan  ในเดือนสิงหาคม 
อีกทั้งญี่ปุ่นมีความต้องการใช้เบนซิน ปริมาณ 1.30 ล้าน
บาร์เรล  เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวและโรงกลั่นที่ยังไม่
สามารถด�าเนินการได้หลังจากได้รับความเสียหายจาก
เหตุแผ่นดินไหว ขณะที่โรงกลั่น Umm Al Nar  (85,000 
บาร์เรล/วัน)  ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปิดด�าเนินการ 
ชั่วคราวเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ถัง  Boiler  นอกจากนี้  
GS  Caltex  ของเกาหลีใต้ขอใช้นำมันดีเซลปริมาณ  
870,000 บาร์เรล/วนั จากปริมาณส�ารองของบรษัิท นำมัน 
แห่งชาติ  Korea  National  Oil  Corp.  เนื่องจากอุปสงค ์

2. REFINED OIL PRICE IN SINGAPORE' SPOT 
MARKET

The first quarter : The average prices of gasoline  
octane  95,  92  and  diesel  were  US$113.49, 
US$111.38,  and  US$119.30  per  barrel,  rising  from 
US$18.49,  US$18.44,  and  US$21.97  per  barrel  
respectively  from  the  fourth  quarter  of  2010  in  
line  with  the  crude  oil  price.  The  ship  containing 
210,000 barrels of gasoline hired by Libyan National 
Oil Company was hijacked resulting in a shortage of 
supply for gasoline in Libya. Gasoline arbitrage was 
reportedly found from India to the West. There was 
also an  increase  in demand for gasoline  in Japan 
for electricity generation after the country was hit by 
the tsunami. Moreover, refineries located in various  
regions  were  shut  down  on  their  maintenance  
schedule. BP’s Rotterdam Refinery (386,000 barrels  
per  day),  which  is  the  second  largest  refinery  in 
Europe,  also  halted  is  operation  without  reason.  
Demand for gasoline in India rose due to an increase 
in transport and construction activities, as well as 
heavier use of air conditioners during summer. 

The second quarter :  The  average  prices  of 
gasoline octane 95, 92 and diesel were US$124.89, 
US$122.28, and US$130.05 per barrel. The prices 
rose US$11.40, US$10.91, and US$10.75 per barrel  
respectively  from  the  previous  quarter.  Analysts  
predicted that demand for gasoline in Indonesia in 
the third quarter of 2011 could reach 250,000 barrels  
per day. Saudi Arabia’s Saudi Aramco imported 1.5 
million  barrels  of  oil  in  July  2011  as  reserves  for  
Ramadan  in August.  Japan’s demand  for  gasoline 
reached 1.30 million barrels since the tourist season 
was  approaching  while  refineries  were  still  unable 
to  operate  following  the  earthquake.  Umm Al  Nar  
Refinery of the United Arab Emirates (85,000 barrels 
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ในประเทศพุง่สูงขึน้ก่อนการปรบัขึน้ราคาขายปลีกในวนัที่ 
8 กรกฎาคม 2554

ไตรมาส 3 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  92 
และนำมันดีเซล  เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  124.45,  121.74  และ 
124.69  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน 0.44, 0.55 และ 5.36 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล  ตามล�าดับ  ตามราคานำมันดิบและ  American 
Petroleum  Institute  (API)  ของสหรัฐฯ  รายงานยอดใช้
นำมันเบนซินของสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 
9.1 ล้านบาร์เรล/วนั ลดลงร้อยละ 1.3 ประกอบกบัโรงกลัน่ 
Ningxia ของ PetroChina (100,000 บาร์เรล/วัน) ขยาย
หน่วยการกลั่น  (Crude Distillation Unit)  เป็นก�าลังการ
ผลิต 5 ล้านตัน/ปี หรือประมาณ 200,000 บาร์เรล/วัน 
คาดว่าจะเดินเครือ่งโรงกลัน่ภายในสิน้เดอืนตลุาคม 2554 
นอกจากนี้เกาหลีใต้ส่งออกนำมันดีเซลเดือนสิงหาคม 
2554  ที่ระดับ  13  ล้านบาร์เรล  เพิ่มขึ้นร้อยละ  15  และ 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ย�่าแย่อาจส่งผลในอุปสงค์ 
นำมนัดเีซลปรบัตวัลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงไตรมาส 
ที่  4  รวมทั้งปัญหาหนี้ของทางยูโรโซนส่งผลให้ระดับ 
อุปสงค์ของนำมันดีเซลฝั่งยุโรปปรับตัวลดลง  ถึงแม้จะอยู่
ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม

ไตรมาส 4 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  92 
และนำมนัดีเซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 116.13, 114.10 และ 124.31 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อน 
8.32, 7.64 และ 0.38 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตาม
ล�าดับ  จากปริมาณส�ารองนำมันเบนซินเชิงพาณิชย์ของ
ยุโรปบริเวณ ARA สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม 2554  
เพิ่มข้ึน  0.2  ล้านบาร์เรล  หรือร้อยละ  3.4  อยู่ที่  5.7  
ล้านบาร์เรล ประกอบกับ Lanka IOC (LIOC) ของศรีลังกา 
งดน�าเข้านำมันเบนซินในเดือนมกราคม  2555  อีกทั้ง  
Vietnam  National  Petroleum  Import–Export  Corp. 
(Petrolimex)  ของเวียดนามคาดว่าความต้องการนำมัน
เบนซนิส�าหรบัสถานบีรกิารของบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2555 
จะต�่ากว่าไตรมาส  4 ปี  2554  และไตรมาส  1  ปี  2554 
อีกทั้งนำมันดีเซลจากภูมิภาคตะวันออกไปตะวันตกปิด  
เนื่องจากอุปสงค์ในภูมิภาคตะวันตกชะลอตัว

per day) was temporarily shut down as a result of  
a fire accident at the boiler. Another factor contributing  
to the oil price increase was the request from South 
Korea’s GS Caltex for 870,000 barrels per day of diesel  
from Korean National Oil Corp.’s reserve after domestic  
demand had skyrocketed before the retail price was 
raised on 8 August 2011.

The third quarter : The average prices of gasoline  
octane 95, 92 and diesel were US$124.45, US$121.74,  
and  US$124.69  per  barrel.  The  prices  dropped 
US$0.44,  US$0.55,  and  US$5.36  per  barrel  
respectively  from  the previous quarter  In  line with  
the crude oil price. American Petroleum Institute (API) 
of the USA reported the USA demand for gasoline in 
August 2011 was 9.1 million barrels per day, a decrease  
of  1.3%.  Ningxia  Refinery  of  PetroChina  (100,000 
barrels per day) expanded its crude refining capacity  
to 5 million tonnes per year or approximately 200,000  
barrels per day. The refinery was expected to resume 
its operation by the end of October 2011. South Korea's 
diesel export in August 2011 was 13 million barrels,  
an increase of 15%. Severe world economic recession, 
moreover, resulted in a decline in demand for diesel 
especially in the fourth quarter. Euro Zone debt crisis 
also caused a decline in demand for diesel in Europe 
although the continent was in the middle of winter.

The fourth quarter :  The  average  prices  of 
gasoline octane 95, 92 and diesel were US$116.13, 
US$114.10,  and  US$124.31  per  barrel.  The  prices 
dropped US$8.32, US$7.64, and US$0.38 per barrel  
respectively from the previous quarter in accordance 
with the European commercial gasoline oil reserve 
around ARA for the week ending on 22 December 2011, 
which increased 0.2 million barrels, or 3.4%, to 5.7  
million barrels. Sri Lanka’s Lanka IOC (LIOC), moreover,  
banned  imported  gasoline  in  January  2012  while 
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ปี 2554 สรุปราคานำมันเบนซินออกเทน  95, 
92 และนำมันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 119.77, 117.40 และ 
124.56  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อบาร์เรล  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 31.36, 31.17 และ 35.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ตามล�าดับ

3. ราคาขายปลีก

ไตรมาส 1 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  91, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล
หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว  B5  เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ  45.31, 
40.45,  35.95,  32.55,  21.22,  33.45,  29.98  และ 
29.85 บาทต่อลติร ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาส 4 ปี 2553 
อยู่ที่ระดับ 3.91, 4.17,3.47, 2.72, 1.91, 2.79, 0.79 และ 
1.66 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

ไตรมาส 2 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  91, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล
หมนุเรว็ เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 48.28, 42.93, 38.03, 34.63, 
22.45, 35.53 และ 29.99 บาทต่อลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ระดับ  2.97,  2.48,  2.08,  2.08, 
1.23, 2.08 และ 0.01 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

ไตรมาส 3 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  91, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล
หมุนเร็ว เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 45.02, 40.12, 37.17, 33.28, 
22.10, 34.49 และ 29.17 บาทต่อลิตร ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน อยู่ที่ระดับ 3.26, 2.81, 0.86, 1.35, 0.35, 
1.04 และ 0.82 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

Vietnam  National  Petroleum  Import–Export  Corp. 
(Petrolimex) expected that the demand for gasoline 
for sale at its services stations in the first quarter of 
2012 would be lower than those of the first and fourth 
quarter 2011. Diesel oil transported from the East to 
the West was also suspended due to a decline in a 
demand in the western region.

2011 :  In  conclusion,  the  average  prices  of 
gasoline octane 95, 92 and diesel were US$119.77, 
US$117.40,  and  US$124.56  per  barrel.  The  prices 
rose US$31.36, US$31.17,and US$35.00 per barrel 
respectively from the previous year.

3. RETAIL PRICE

The first quarter : The average prices of gasoline  
octane 95,91, gasohol 95 E10, E20, E85, gasohol 91,  
as well as high speed diesel and high speed diesel 
B5 were 45.31, 40.45, 35.95. 32.55, 21.22, 33.45, 
29.98, and 29.85 Baht per litre. The prices rose from  
the fourth quarter of 2010 by 3.91, 4.17, 3.47, 2.72, 
1.91, 2.79, 0.79, and 1.66 Baht per litre respectively.

The second quarter :  The  average  prices  of 
gasoline octane 95,91, gasohol 95 E10, E20, E85, 
gasohol 91, and high speed diesel were 48.28, 42.93, 
38.03. 34.63, 22.45, 35.53, and 29.99 Baht per 
litre. The prices rose from the previous quarter by 
2.97, 2.48, 2.08, 2.08, 1.23, 2.08, and 0.01 Baht 
per litre respectively.

The third quarter : The average prices of gasoline 
octane 95,91, gasohol 95 E10, E20, E85, gasohol 
91, and high speed diesel were 45.02, 40.12, 37.17, 
33.28, 22.10, 34.49, and 29.17 Baht per litre. The 
prices dropped from the previous quarter by 3.26, 
2.81, 0.86, 1.35, 0.35, 1.04, and 0.82 Baht per litre 
respectively.
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ราคาเฉลี่ยนำมันเชื้อเพลิง ปี 2551 – 2554
Average fuel price during 2008 – 2011

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554 

2011

2554

2011

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

ไตรมาส 1

1st quarter

ไตรมาส 2

2nd quarter

ไตรมาส 3

3rd quarter

ไตรมาส 4

4th quarter

นำมนัดบิ (หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล) / Crude oil price (unit : US$ per barrel)

ดไูบ

Dubai

94.18 61.91 78.10 106.32 100.90 110.63 107.09 106.50

เบรนท์

Brent

97.83 62.05 79.89 111.26 105.79 116.86 113.16 109.43

เวสต์เทก็ซสั

West Texas

100.11 61.92 79.49 95.01 94.53 102.22 89.52 94.07

นำมนัส�าเรจ็รปูตลาดจรสงิคโปร์ (หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล) / Refined oil price in Singapore’ spot market 

(unit : US$ per barrel)

เบนซนิออกเทน 95

Gasoline Octane 95

103.27 70.38 88.40 119.77 113.49 124.89 124.45 116.13

ไตรมาส 4 ราคานำมันเบนซินออกเทน  95,  91, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล
หมุนเร็ว เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 39.42, 35.31, 34.61, 31.28, 
21.21, 32.28 และ 28.61 บาทต่อลิตร ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน อยู่ที่ระดับ 5.60, 4.81, 2.56, 2.00, 0.89, 
2.21 และ 0.56 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

ปี 2554 สรุปราคานำมันเบนซินออกเทน 95, 91, 
แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91, ดีเซล
หมุนเร็วและดีเซลหมุนเร็ว B5 เฉลี่ยอยู่ที่ 44.49, 39.69, 
36.44, 32.93, 21.75, 33.94, 29.44 และ 29.88 บาท
ต่อลิตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ระดับ 3.34, 3.61, 
4.10, 2.98, 2.54, 3.10, 0.76 และ 2.33 บาทต่อลิตร 
ตามล�าดับ

The fourth quarter : The  average  prices  of 
gasoline octane 95, 91, gasohol 95 E10, E20, E85, 
gasohol 91, and high speed diesel were 39.42, 35.31, 
34.61,31.28, 21.21, 32.28, and 28.61 Baht per litre. 
The  prices  dropped  from  the  previous  quarter  by 
5.60, 4.81, 2.56, 2.00, 0.89, 2.21, and 0.56 Baht 
per litre respectively.

2011 : In  conclusion,  the  average  prices  of 
gasoline octane 95, 91, gasohol 95 E10, E20, E85, 
gasohol 91, as well as high speed diesel and high 
speed diesel B5 were 44.49, 39.69, 36.44, 32.93, 
21.75, 33.94, 29.44, and 29.88 Baht per litre. The 
prices  rose  from  the previous year by 3.34, 3.61, 
4.10, 2.98, 2.54, 3.10, 0.76, and 2.33 Baht per litre 
respectively.
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2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554 

2011

2554

2011

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

ไตรมาส 1

1st quarter

ไตรมาส 2

2nd quarter

ไตรมาส 3

3rd quarter

ไตรมาส 4

4th quarter

นำมนัส�าเรจ็รปูตลาดจรสงิคโปร์ (หน่วย : เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล) / Refined oil price in Singapore’ spot market 

(unit : US$ per barrel)

เบนซนิออกเทน 92

Gasoline Octane 92

101.95 68.18 86.23 117.40 111.38 122.28 121.74 114.10

ดเีซลหมนุเรว็

High Speed Diesel

120.25 69.13 89.56 124.56 119.30 130.05 124.69 124.31

ราคาขายปลกีของไทย (หน่วย : บาทต่อลติร) / Retail prices in Thailand (unit : Baht per litre)

เบนซนิออกเทน 95

Gasoline Octane 95

35.47 37.97 41.15 44.49 45.31 48.28 45.02 39.42

เบนซนิออกเทน 91

Gasoline Octane 91

33.42 31.36 36.08 39.69 40.45 42.93 40.12 35.31

แก๊สโซฮอล 95 E10

Gasohol 95 E10

28.96 27.52 32.34 36.44 35.95 38.03 37.17 34.61

แก๊สโซฮอล 91

Gasohol 91

28.16 26.72 30.84 33.94 33.45 35.53 34.49 32.28

แก๊สโซฮอล 95 E20

Gasohol 95 E20

27.34 25.41 29.95 32.93 32.55 34.63 33.28 31.28

แก๊สโซฮอล 95 E85

Gasohol 95 E85

18.70 18.99 19.21 21.75 21.22 22.45 22.10 21.21

ดเีซลหมนุเรว็

High Speed Diesel

31.29 24.80 28.68 29.44 29.98 29.99 29.17 28.61

ดเีซลหมนุเรว็ B5

High Speed Diesel B5

30.36 22.74 27.55 29.88 29.99 – – –

ราคาเฉลี่ยนำมันเชื้อเพลิง ปี 2551 – 2554
Average Petroleum Product prices during 2008 – 2011
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ค่าการตลาดเฉลี่ยของผู้ค้านำมัน ปี 2551 – 2554
Oil traders' average marketing margin during 2008 – 2011

หน่วย : บาทต่อลิตร / unit : Baht per litre

2551

2008

2552

2009

2553

2010

2554 

2011

2554

2011

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

เฉลีย่

average

ไตรมาส 1

1st quarter

ไตรมาส 2

2nd quarter

ไตรมาส 3

3rd quarter

ไตรมาส 4

4th quarter

เบนซนิออกเทน 95

Gasoline Octane 95

2.85 5.55 4.89 5.41 4.86 5.45 5.49 5.82

เบนซนิออกเทน 91

Gasoline Octane 91

1.83 1.62 1.50 1.87 1.51 1.71 1.83 2.41

แก๊สโซฮอล 95 E10

Gasohol 95 E10

2.37 1.58 1.52 1.38 1.28 1.59 1.38 1.26

แก๊สโซฮอล 91

Gasohol 91

2.32 1.81 1.75 1.55 1.45 1.78 1.54 1.43

แก๊สโซฮอล 95 E20

Gasohol 95 E20

1.98 2.32 2.62 2.38 1.98 2.79 2.32 2.45

แก๊สโซฮอล 95 E85

Gasohol 95 E85

– 4.77 5.06 8.26 5.60 8.80 9.03 9.55

ดเีซลหมนุเรว็

High Speed Diesel

1.37 1.49 1.51 1.27 1.11 1.25 1.28 1.45

เฉลีย่รวม

Total Average

1.63 1.65 1.56 1.40 1.12 1.38 1.38 1.60

ค่าการกลัน่ของผูค้้าน�า้มนั (หน่วย : บาทต่อลติร) / Oil traders' refining margin (unit : Baht per litre)

เฉลีย่

Average

1.9323 0.8563 1.1101 1.5654 1.57 1.59 1.68 1.43
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อัตราเงินส่งเข้ากองทุนนำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย ปี 2553 – 2554
Average contribution to the Oil Fund during 2010 – 2011

หน่วย : บาทต่อลิตร / unit : Baht per litre

2553

เฉลีย่

2010

average

2554

เฉลีย่

2011

average

ณ สิน้

ไตรมาส 1

at the end 

of the

1st quarter

ณ สิน้

ไตรมาส 2

at the end

of the

2nd quarter

ณ สิน้

ไตรมาส 3

at the end

of the 

3rd quarter

ณ สิน้

ไตรมาส 4

at the end

of the

4th quarter

เบนซนิออกเทน 95

Gasoline Octane 95

7.50 4.89 7.50 7.50 4.65 0.00

เบนซนิออกเทน 91

Gasoline Octane 91

6.65 4.37 6.70 6.70 4.15 0.00

แก๊สโซฮอล 95 E10

Gasohol 95 E10

2.71 1.87 2.40 2.40 2.06 0.64

แก๊สโซฮอล 91

Gasohol 91

1.32 –0.41 0.10 0.10 –0.41 –1.40

แก๊สโซฮอล 95 E20

Gasohol 95 E20

–0.48 –1.81 –1.30 –1.30 –1.81 –2.80

แก๊สโซฮอล 95 E85

Gasohol 95 E85

–11.12 –13.50 –13.50 –13.50 –13.50 –13.50

ดเีซลหมนุเรว็

High Speed Diesel

0.66 –0.59 –3.17 –0.42 1.19 0.00

LPG ภาคครวัเรอืน

(บาท/กโิลกรมั)

LPG for household sector 

(Baht/kilogramme)

0.6107 1.1370 1.1142 1.1966 1.2169 1.0203

LPG ภาคอตุสาหกรรม

(บาท/กโิลกรมั)

LPG  for  industrial  sector 

(Baht/kilogramme)

– 5.4783 – – 4.0492 6.6278
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โครงสร้างราคานำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554
Oil price structure as of 29 December 2011

หน่วย : บาทต่อลิตร / unit : Baht per litre

เบนซนิ

95

Gasoline

95

เบนซนิ

91

Gasoline

91

แก๊สโซฮอล

95 E10

Gasohol

95 E10

แก๊สโซฮอล

91

Gasohol

91

แก๊สโซฮอล

95 E20

Gasohol

95 E20

แก๊สโซฮอล

95 E85

Gasohol

95 E85

ดเีซลหมนุ

เรว็

High 

Speed 

Diesel

ราคานำมนั ณ โรงกลัน่

Ex–refinery price

23.3696 22.9519 23.3258 23.1291 23.1945 21.4744 25.1836

ภาษสีรรพสามติ

Excise tax

7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050

ภาษเีทศบาล

Municipality tax

0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005

กองทนุนำมนัฯ

Oil Fund

0.0000 0.0000 0.2000 –1.4000 –2.8000 –13.5000 0.0000

กองทนุอนรุกัษ์พลงังาน

Energy Conservation

Promotion Fund

0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษมีลูค่าเพิม่ (ขายส่ง)

VAT (wholesale)

2.1924 2.1631 2.1494 2.0236 1.8763 0.6566 1.7807

รวมขายส่ง

Total wholesale

33.5120 33.0650 32.8552 30.9327 28.6808 10.0360 27.2198

ค่าการตลาด

Marketing margin

5.0542 1.7803 0.7802 0.9414 2.1114 10.1720 1.5609

ภาษมีลูค่าเพิม่ (ขายปลกี)

VAT (retail)

0.3538 0.1246 0.0546 0.0659 0.1478 0.7120 0.1093

รวมขายปลกี

Total retail

38.92 34.97 33.69 31.94 30.94 20.92 28.89
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4. สถานการณ์ LPG

ไตรมาส 1 ราคา LPG เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 62.67 

เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากไตรมาสก่อน  มาอยู่ที่ระดับ 

860.33  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  ตามราคานำมันดิบและ

สภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติซึ่งส่งผลกระทบความ

ต้องการ LPG ที่สูงขึ้นในแถบอเมริกา รวมถึงบริษัทนำมัน 

ใหญ่ของตะวันออกกลางหยุดซ่อมบ�ารุงตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554 รวมทั้ง Abu Dhabi Gas ขาย

ก๊าซ LPG 40,000 ตัน ส่งมอบเมื่อวันที่  1 – 7 เมษายน 

2554

ไตรมาส 2 ราคา LPG เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.33 

เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากไตรมาสก่อน  มาอยู่ที่ระดับ 

909.67 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จากรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจ

ใช้ก๊าซ  LPG  ที่ส�ารองตามกฎหมายออกมาใช้เพื่อป้องกัน

ภาวะการขาดแคลนก๊าซ  LPG  จากเหตุภัยสึนามิ  และ

ญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ก๊าซ LPG อีกเป็นจ�านวนมากเพื่อ

ใช้ท�าความอบอุ่น  นอกจากนั้นแอลจีเรียได้ก�าหนดราคา 

โพรเพนส่งมอบเดือนเมษายนที่  925  เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อตัน และบิวเทนที่ 935 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน รวมทั้ง 

ซาอุดิ  อารามโกก�าหนดราคาโพรเพนเดือนมิถุนายนอยู่ที่  

855  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  ลดลง  90  เหรียญสหรัฐฯ 

ต่อตันจากเดือนพฤษภาคม  2554  และภาคปิโตรเคมีใน

เยอรมนัมกีารใช้ก๊าซ LPG เพิม่ขึน้ 9.8% จากปีก่อน อกีทัง้

ความต้องการใช้ของบริษัทไฟฟ้า TEPCO ของญี่ปุ่น

ไตรมาส 3  ราคา LPG เฉลี่ยปรับตัวลดลง 74.33 

เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากไตรมาสก่อน  มาอยู่ที่ระดับ 

835.33  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากบริษัท  Bharat  

Petroleum Corp.Ltd. ของอินเดีย ยกเลิกสั่งซื้อก๊าซ LPG  

จ�านวน 100,000 ตนั ของเดอืนกรกฎาคม 2554 นอกจากนัน้ 

ไทยมนีโยบายปรบัขึน้ราคา LPG ภาคอตุสาหกรรม ในเดือน

กรกฎาคม  2554  โดยปรับเพิ่มราคาขายปลีกไตรมาสละ  

1  ครั้ง  จ�านวน  4  ครั้ง  ครั้งละ  3  บาท/กก.  รวมทั้ง  

Vietnam’s  Saigon  มีความต้องการ  Pressurized  LPG 

2,700 ตัน  ส่งมอบเมื่อวันที่  26  –  28  สิงหาคม  2554  

4. LPG

The first quarter : The  average  price  of  LPG 

rose US$62.67 per tonne from the previous quarter  

reaching US$860.33 per tonne according to crude oil 

price as well as the cold and tough weather which led 

to an increase in demand for LPG among American 

countries. Major oil companies  in the Middle East 

also shut down their operations for maintenance from 

February – March 2011. In addition, Abu Dhabi Gas 

sold 40,000 tonnes of LPG scheduled for delivery 

during 1 – 7 April 2011.

The second quarter : The average price of LPG 

rose US$49.33 per tonne from the previous quarter  

reaching US$909.67 per tonne since the Japanese 

government  decided  to  make  use  of  LPG  in  its 

legal  reserve  to prevent LPG shortage as a  result 

of the tsunami. There was a huge demand for LPG 

for warming in Japan. Algeria, in addition, set their 

propane price, scheduled to be delivered in April, at 

US$925 per tonne and butane at US$935 per tonne 

while Saudi Aramco set its propane price for June  

at US$855 per tonne, which decreased by US$90 

per tonne from May 2011. The petrochemical sector 

in  Germany  reportedly  consumed  9.8% more  LPG 

than in the previous year. There found demand for 

LPG in Japanese TEPCO electricity company as well.

The third quarter : The  average  price  of  LPG 

dropped  US$74.33  per  tonne  from  the  previous 

quarter  to  US$835.33  per  tonne.  Indian  Bharat  

Petroleum Corp. Ltd. cancelled its July 2011’s order 

for  100,000 tonnes of LPG. Thailand introduced a 

policy to increase LPG price for the industrial sector  

in July 2011 by increasing the retail price by 3 Baht 

per  kilogramme  every  quarter  for  four  quarters.  
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และ  Costa  Rica’s  Recope  มีความต้องการจัดหา  
LPG ระยะยาว 1.45 ล้านบาร์เรล ส่งมอบเดือนกันยายน 
2554 – สิงหาคม 2555 2.95 ล้านบาร์เรล ส่งมอบเดือน
กันยายน 2555 – สิงหาคม 2556 และ 4.5 ล้านบาร์เรล 
ส่งมอบเดือนกันยายน 2556 – สิงหาคม 2557

ไตรมาส 4 ราคา LPG เฉลี่ยปรับตัวลดลง 58.33 
เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากไตรมาสก่อน  มาอยู่ที่ระดับ 
777.00  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  จากข่าวประเทศไทย 
ทบทวนโครงสร้างราคาก๊าซ  LPG  โดยลดการชดเชย 
ก๊าซ  LPG  และทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ  LPG  ใน 
ภาคขนส่งเดือนละ  0.75  บาท/กก.  จนสะท้อนต้นทุน 
โรงกลั่นนำมัน  โดยยังคงตรึงราคาขายปลีกครัวเรือน  
อกีทัง้เรยีกเกบ็เงนิส่งเข้ากองทนุนำมนัฯ ของภาคปิโตรเคม ี
1  บาท/กก.  นอกจากนั้น  Saigon  Petro  ของเวียดนาม 
มแีผนส่งเสรมิให้มกีารส่งออกก๊าซ LPG ในรปู Pressurized 
ไปยังประเทศกมัพชูา และ ExxonMobil ออสเตรเลยีมแีผน
ปิดซ่อมบ�ารงุ 6 สปัดาห์ตัง้แต่ตลุาคม – พฤศจิกายน 2554  
และแอลจีเรียก�าหนดราคาโพรเพนเดือนพฤศจิกายน  
เพิม่ข้ึน 5เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั และปรบัราคาบวิเทนลดลง  
35  เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตัน  และบังกลาเทศได้ส�ารอง
ก๊าซเพิ่มข้ึนจากปี  2003  ประมาณ  38%  รวมทั้งลิเบีย 
ได้มีการน�าเข้าก๊าซ  LPG  อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง  Qatar  
Petroleum  และ  ExxonMobil  เริ่มด�าเนินการโครงการ 
Barzan  Gas  มูลค่า  10.3  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่ง
สามารถผลิตแก๊สธรรมชาติในระยะแรกได้  700,000  
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

สถานการณ์การน�าเข้า  LPG  ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2551  –  31  ธันวาคม  2554  ได้มีการน�าเข้ารวมทั้งสิ้น 
4,223,917  ตัน  คิดเป็นภาระชดเชย  62,907  ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

Vietnam’s Saigon needed 2,700 tonnes of pressurized  
LPG scheduled for delivery during 26 – 28 August 2011  
while Costa Rica’s Recope was looking for long – term 
supply  of  LPG with  1.45 million  barrels  scheduled 
for delivery during September 2011 – August 2012, 
2.95 million  barrels  scheduled  for  delivery  during 
September  2012  –  August  2013,  and  4.5 million 
barrels scheduled delivery during September 2013 
– August 2014.

The fourth quarter : The average price of LPG 
decreased US$58.33 per tonne from the previous 
quarter to US$777.00 per tonne following Thailand’s 
review of the LPG price structure, which resulted in 
the decrease of LPG subsidy and the gradual increase 
in LPG retail price for the transport sector by 0.75 
Baht per kilogramme each month until it reflects the 
actual  refinery cost. However,  the government still  
capped the retail price for the household sector while  
calling for 1 Baht per kilogramme conribution to the 
Oil Fund from the petrochemical sector. Moreover, 
Vietnamese Saigon Petro planned to promote exports  
of pressurized LPG to Cambodia. Australian Exxon 
Mobil, meanwhile, scheduled its six–month maintenance 
shut–down during October – November 2011. Algeria 
increased its propane price for November by US$5 
per  tonne, and decreased butane price by US$35 
per tonne. Bangladesh increased the country’s gas 
reserves by 38%  from  the 2003  level while Libya 
LPG import was reported continued. Qatar Petroleum 
and ExxonMobil embarked on the Barzan Gas project 
worth  US$10.3  billion  which  was  able  to  produce 
700,000 million cubic feet per day of natural gas in 
the initial phase.

LPG  imports  from April 2008 to 31 December 
2011  totalled 4,223,917  tonnes which entailed  the  
government subsidy of 62,907 million baht, of which 
details are as follows:
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ภาระเงินชดเชยการน�าเข้า LPG เดือนเมษายน 2551 – ธันวาคม 2554
LPG Import Subsidy during April 2008 – December 2011

เดือน

Month

ปริมาณน�าเข้า (ตัน)

Volume of Import 

(tonne)

อัตราเงินชดเชย

(บาท/กก.)

Subsidy

(Baht per kilogramme)

เงินชดเชย

(ล้านบาท)

Subsidy

(million baht)

รวม ปี 51 (ตัง้แต่ เม.ย. 2551)

Total for 2008 

(starting April 2008)

446,414 17.80 7,948

รวม ปี 52

Total for 2009

745,302 9.25 6,896

รวม ปี 53

Total for 2010

1,593,135 13.97 22,262

ม.ค. 54 / Jan 2011 114,085 19.52 2,227

ก.พ. 54 / Feb 2011 113,744 16.45 1,871

ม.ีค. 54 / Mar 2011 90,906 18.26 1,660

เม.ย. 54 / Apr 2011 74,348 19.36 1,439

พ.ค. 54 / May 2011 115,579 21.71 2,509

ม.ิย. 54 / Jun 2011 171,397 19.15 3,282

ก.ค. 54 / Jul 2011 146,800 17.25 2,532

ส.ค. 54 / Aug 2011 159,619 17.78 2,838

ก.ย. 54 / Sep 2011 108,951 17.07 1,860

ต.ค. 54 / Oct 2011 140,643 15.98 2,248

พ.ย. 54 / Nov 2011 89,253 16.22 1,448

ธ.ค. 54 / Dec 2011 113,742 16.61 1,889

รวม ปี 54

Total for 2011

1,439,066 17.93 25,802

รวมทัง้สิน้

Total

4,223,917 14.89 62,907
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ภาระการชดเชยก๊าซ  LPG  ของโรงกลั่น  ตั้งแต่วันที่  

14 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2554 ได้มกีารชดเชยก๊าซ LPG 

ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นนำมัน  เป็นจ�านวน  

874,937  ตัน  ที่อัตราชดเชย  เฉลี่ย  11.97  บาท/กก.  

คิดเป็นเงินชดเชย 10,471 ล้านบาท

Regarding  LPG  subsidy  for  refineries  from  

14 January to 31 December 2011, a total of 874,937 

tonnes of LPG used for fuelling the refining process 

was  subsidized  at  11.97  Baht  per  kilogramme  on  

average, which amounted to 10,471 million baht.

ประมาณการภาระเงินชดเชย LPG ของโรงกลั่นนำมัน เดือนมกราคม – ธันวาคม 2554
Estimate of LPG subsidy for refineries during January - December 2011

เดือน

Month

ปริมาณผลิตเพื่อเป็น

เชื้อเพลิง (ตัน)

Volume of production 

for fuel (tonne)

อัตราเงินชดเชย

(บาท/กก.)

Subsidy rate

(Baht per kilogramme)

เงินชดเชย

(ล้านบาท)

Subsidy

(million baht)

14 – 31 ม.ค. 2554

January 14 – 31, 2011

36,656 16.18 593

ก.พ. 54 / Feb 2011 66,125 11.28 746

ม.ีค. 54 / Mar 2011 72,039 11.80 850

เม.ย. 54 / Apr 2011 79,623 12.71 1,012

พ.ค. 54 / May 2011 83,226 14.51 1,207

ม.ิย. 54 / Jun 2011 82,878 12.70 1,053

ก.ค. 54 / Jul 2011 78,535 11.60 911

ส.ค. 54 / Aug 2011 78,699 11.99 944

ก.ย. 54 / Sep 2011 68,278 11.11 759

ต.ค. 54 / Oct 2011 66,732 10.08 673

พ.ย. 54 / Nov 2011 68,944 10.40 717

ธ.ค. 54 / Dec 2011 93,202 10.80 1,007

รวม ปี 54

Total for 2011

874,937 11.97 10,471
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5. สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล มีผู้ประกอบการผลิตเอทานอล 

จ�านวน 20 ราย ก�าลังการผลิตรวม 3.27 ล้านลิตรต่อวัน  

แต่มีรายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 

16 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.37 ล้านลิตรต่อวัน 

โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพไตรมาส 1 อยูท่ี ่26.87 บาท 

ต่อลิตร ไตรมาส 2 อยู่ที่ 24.29 บาทต่อลิตร ไตรมาส 3  

อยู่ที่  23.67  บาทต่อลิตร  และไตรมาส  4  อยู่ที่  22.24 

บาทต่อลิตร ราคาเอทานอล ปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ 24.27 

บาทต่อลิตร

การผลิตไบโอดีเซล  ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพ

ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 12 ราย โดยมี 

ก�าลังการผลิตรวม  6.00  ล้านลิตรต่อวัน  ปริมาณความ

ต้องการใช้ไบโอดีเซล  อยู่ที่ประมาณ  1.3  ล้านลิตรต่อวัน  

ราคาไบโอดเีซลในประเทศเฉลีย่ไตรมาส 1 อยูท่ี ่52.16 บาท 

ต่อลติร ไตรมาส 2 อยูท่ี ่37.31 บาทต่อลติร ไตรมาส 3 อยูท่ี่  

33.54  และไตรมาส  4  อยู่ที่  32.77  บาทต่อลิตร  ราคา 

ไบโอดีเซลในประเทศ  ปี  2554  เฉลี่ยอยู่ที่  31.95  บาท 

ต่อลิตร

5. ETHANOL AND BIODIESEL

Ethanol production : There  were  20  ethanol 

producers with a total production capacity of 3.27 

million  litres  per  day.  However,  a  report  shows 

that  there  were  only  16  producers  contributing  to  

ethanol–for–fuel production with a production volume  

of around 1.37 million litres per day. The price of dena-

tured ethanol in the first quarter was 26.87 Baht per 

litre, second quarter 24.29 Baht per litre, third quarter  

23.67 Baht per litre, and fourth quarter 22.24 Baht  

per  litre  while  the  average  ethanol  price  for  2011  

was 24.27 Baht per litre.

Biodiesel production : There were 12 biodiesel  

producers  qualified  by  Department  of  Energy  

Business’s  announcement.  The  12  producers  had  

a  combined  production  capacity  of  6.00  million  

litres per day while the demand for biodiesels stood 

at 1.3 million litres per day. The average domestic 

biodiesel price  in  the first quarter was 52.16 Baht 

per litre, second quarter 37.31 Baht per litre, third 

quarter  33.54  Baht  per  litre,  and  fourth  quarter  

32.7 Baht per litre while the average biodiesel price 

for 2011 was 31.95 Baht per litre.
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
Sales volume and price

2552

2009

2553

2010

2554

2011

2554

2011

ไตรมาส 1

1st quarter

ไตรมาส 2

2nd quarter

ไตรมาส 3

3rd quarter

ไตรมาส 4

4th quarter

ราคา (หน่วย : บาทต่อลติร) / Price (unit : Baht per litre)

เอทานอล

Ethanol
19.99 23.39 24.27 26.87 24.29 23.67 22.24

ไบโอดีเซล

Biodiesel
27.31 31.99 38.88 52.16 37.31 33.54 32.77

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน) / Sales Volume (Unit : million litres per day)

แก๊สโซฮอล 95 (E10)

Gasohol 95 (E10)
8.14 7.37 5.82 6.93 6.66 5.58 4.11

แก๊สโซฮอล 95 (E20)

Gasohol 95 (E20)
0.23 0.38 0.61 0.55 0.64 0.66 0.58

แก๊สโซฮอล 95 (E85)

Gasohol 95 (E85)
0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03

แก๊สโซฮอล 91

Gasohol 91
3.88 4.25 5.09 4.99 5.37 5.27 4.75

เอทานอล

Ethanol
1.25 1.24 1.23 1.31 1.35 1.24 1.03

B100 1.67 1.77 1.87 1.76 1.63 1.98 2.10
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6. ฐานะกองทุนนำมันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนนำมันฯ ณ  วันที่  27  ธันวาคม  2554  

มีเงินสดในบัญชี 4,617 ล้านบาท มีหนี้สินกองทุน 18,617  

ล้านบาท แยกเป็นหนีอ้ยูร่ะหว่างการเบกิจ่ายชดเชย 18,466  

ล้านบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 151 

ล้านบาท ฐานะกองทุนนำมันสุทธิ –14,000 ล้านบาท

6. THE OIL FUND

As at 27 December 2011, the Oil Fund had net 

cash worth 4,617 million baht and was 18,617 million 

baht in debt, which comprised an accrued subsidy of 

18,466 million baht and budget for administration and 

approved projects of 151 million baht. The Oil Fund 

showed the final balance of -14,000 million baht.

ประมาณการฐานะกองทุนนำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554)
The status of the Oil Fund (as estimated on 27 December 2011)

หน่วย : ล้านบาท / unit : million baht

เงนิสดในบญัช ี/ Cash 4,617

– เงนิฝาก ธ.ออมสนิ (สลากออมสนิ (อาย ุ5 ปี) ตามมต ิกบง.)

Deposits in Government Savings Bank (GSB lottery) (5 years) 

(as mandated by The Committee on Energy Policy Administration’s resolution)

2,000

– เงนิฝาก ธ.ก.ส. (โครงการส่งเสรมิการปลกูปาล์ม – อาย ุ10 ปี)

Deposits in Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

(Palm Planting Promotion Project – 10 years)

500

– เงนิคงเหลอืในบญัชี

Balance

2,117

หนีส้นิกองทนุฯ / Debt –18,617

– หนีอ้ยูร่ะหว่างการเบกิจ่ายชดเชย
Accrued subsidy

–18,466

หนีช้ดเชยก๊าซ LPG (ค่าขนส่งก๊าซในประเทศ)

Debt incurred from LPG subsidy (domestic gas transport cost)

–388

หนีช้ดเชยก๊าซ LPG กรณนี�าเข้าจากต่างประเทศ ปี 2554

Debt incurred from the subsidy for LPG import in 2011

–4,381

หนีช้ดเชยการตรงึราคาก๊าซ NGV (มต ิกบง. 4/53 ชดเชย ก.ย. 53 – ก.พ. 54)*

Debt incurred from NGV price capping (The Committee on Energy Policy Administration’s 

resolution no.4/53 for the subsidy during September 2010 – February 2011)*

–2,069
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หนีช้ดเชยการตรงึราคาก๊าซ NGV (มต ิกบง. 8/54 ชดเชย ม.ีค. 54 – ม.ิย. 54)*

Debt incurred from NGV price capping (The Committee on Energy Policy Administration’s 

resolution no.8/54 for the subsidy during March 2011 – June 2011)*

–1,580

หนีช้ดเชยการตรงึราคาก๊าซ NGV (มต ิกพช. 3/54 ชดเชย ก.ค. 54 – ก.ย. 54)*

Debt incurred from NGV price capping (The National Energy Policy Council’s resolution no.3/54 

for the subsidy during July 2011 – September 2011)*

–1,258

หนีช้ดเชยการตรงึราคาก๊าซ NGV (มต ิกพช. ณ 30 ก.ย. 54 ชดเชย 1 ต.ค. 54 – ปัจจบุนั)**

Debt incurred from NGV price capping (The National Energy Policy Council’s resolution dated 

30 September 2011 for the subsidy during 1 October 2011 until present)**

–1,136

หนีเ้งนิชดเชยนำมนัดเีซล และแก๊สโซฮอล

Debt incurred from diesel and gasohol subsidy

–1,336

หนีเ้งนิชดเชยการผลตินำมนัเชือ้เพลงิมาตรฐานยโูร 4

Debt incurred from the subsidy for the production of Euro 4 standard fuel

–401

หนีเ้งนิชดเชยก๊าซ LPG จากโรงกลัน่นำมนั (มต ิกบง. 2/54 ชดเชย 14 ม.ค. 54)

Debt incurred from the subsidy for LPG produced from refinery (The Committee on Energy Policy 

Administration’s resolution no.2/54 for the subsidy starting 14 January 2011)

–1,828

หนีเ้งนิชดเชยส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาตโิรงไฟฟ้าขนอม

Debt incurred from the subsidy for the discount on natural gas price for Khanom Power Plant

–338

หนีเ้งนิชดเชยจากการปรบัลดราคาขายปลกี***

Debt incurred from the subsidy for retail price adjustment***

–3,751

งบบรหิารและโครงการซึง่ได้อนมุตัแิล้ว

Budget for administration and approved projects

–151

ฐานะกองทนุฯ / The status of the Oil Fund 14,000

หมายเหตุ :  ยังไม่รวมหนี้ เงินชดเชยค่าปรับเปลี่ยน

เคร่ืองยนต์รถแท็กซี่  (มติ  กพช.  4/52)  ประมาณ  130 

ล้านบาท

  * ชดเชยตามปรมิาณของกรมธรุกจิพลงังาน โดย

ชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท

  ** ชดเชยตามประมาณการของ สนพ.

  *** ยอดชดเชยรวมประมาณ 3,800 ล้านบาท  

เบิกจ่ายไปแล้ว 49 ล้านบาท

ทีม่า : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

Note : Debt for subsidizing taxi engine modification 

(The  National  Energy  Policy  Council’s  resolution 

No.4/52) worth 130 million baht is not included.

* The subsidy of two baht per kilogramme for the 

volume estimated by Department of Energy Business.

**  The  subsidy  paid  in  accordance  with  the 

Energy Policy and Planning Office’s estimate.

*** The total subsidy was approximately 3,800 

million baht, 49 million baht of which has been paid.

Source : Energy Fund Administration Institute (Public 

Organization)
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ส่วนที่ 4/Part 4
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2554
2011 outstanding performance
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Following the government’s decision in 2004 to 

have each government agencies to establish their 

respective performance indicators for evaluating their 

own performance, the Office of the Public Sector  

Development Commission after continuous follow-ups,  

found that government agencies have accumulated 

knowledge and experience to a certain level. If the 

pilot ministries develop their potential further will 

be able to carry out agreement, they negotiations  

making a performance contracts and making  

performance assessment to the government  

agencies at the department level. The Office of the 

Public Sector Development Commission started this 

system in the fiscal year 2007 with the Ministry of 

Energy participating as a pilot ministry since the  

fiscal year 2008. In this regard performance indicators  

must cover four dimensions including the first  

dimension: Effectiveness, the second dimension: the 

service quality, the third dimension: administrative 

efficiency and the fourth dimension: Organization  

development.

In 2011, Energy Policy and Planning Office  

developed a performance contract based on the 

four dimensions. The 2011 performance assessment 

showed an overall score of 4.6853 out of 5.0000, 

details of which are as follows:

จากการท่ีรฐับาลได้ก�าหนดให้หน่วยงานภาครฐัมกีาร

จดัท�าตวัชีว้ดั เพือ่ใช้ส�าหรบัวดัผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

ตามภารกจิของหน่วยงาน โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา  

จากการตดิตามผลการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ส�านกังาน 

ก.พ.ร. พบว่า ส่วนราชการมีการสะสมองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ในระดับหน่ึงแล้ว หากกระทรวงได้รับการ

พฒันาศักยภาพให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ จะสามารถเจรจาข้อตกลง 

จดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ และตดิตามประเมนิผล

ส�าเร็จของส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงน�าร่องได้

ด้วยตัวเอง ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส�านกังาน ก.พ.ร.  

ได้เริ่มโครงการวางระบบดังกล่าว โดยกระทรวงพลังงาน

ได้เข้าร่วมเป็นกระทรวงน�าร่องอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่

ก�าหนดจะต้องครอบคลมุใน 4 มติ ิซึง่ประกอบด้วย มติิที ่1  

ด้านประสทิธผิล มติทิี ่2 ด้านคุณภาพการให้บรกิาร มติิที ่3  

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4  

ด้านการพัฒนาองค์การ

ในปี 2554 สนพ. ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ดังกล่าว โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมปี 2554 เฉลี่ยเท่ากับ 4.6853 จาก

คะแนนเต็ม 5.0000 ซึ่งมีรายละเอียดในด้านต่างๆ ดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

Performance assessed against the performance contract 

for fiscal year 2011
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

Table: Summary of the performance assessment according to the Performance Contract
Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy, fiscal year 2011

ตวัช้ีวัดผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

นำหนกั
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ทีไ่ด้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล 
The 1st dimension: Effectiveness

  50.00             4.7355  

1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการบรรลุ 
เป าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและ
นโยบายส�าคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล
Weighted average percent-
age of accomplishment 
based on the ministry’s 
targets and the govern-
ment’s key/special poli-
cies

  30.00             4.6582  

1.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการบรรลุ 
เป าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
Weighted average percent-
age of accomplishment 
based on the ministry's 
administrative plans

  18.00             4.9230  

1.1.1 ปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติ 
(2P) ในรอบปี
Year–round natural gas 
reserves (2P) 

ล้านล้าน
ลูกบาศก์

ฟุต 
billion 

cubic feet

2.00 27.80 27.90 28.00 28.10 28.20 28.13 4.3000 0.0915

1.1.2 ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาระบบรองรับสภาวะ
วิกฤตด้านพลังงาน
Progress of the develop-
ment of the country’s 
energy crisis response 
system

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064
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80 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

1.1.3 ระดับความส�าเร็จของการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อการพัฒนาพลังงานทาง
เลือกและโครงสร้างพ้ืนฐาน
Public participation in 
alternative energy and  
infrastructure development

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

1.1.4 ระดับความส�าเร็จของการ
ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ 
LPG
LPG price structure ad-
justment

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

1.1.5 ระดับความส�าเร็จของการ
ศึกษาการจัดต้ังศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาด้านธุรกิจ 
Establishment of busi-
ness counseling center

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

1.1.6 ปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี
Consumption volume of  
alternative energy accord-
ing to the 15 – Year Renew-
able Energy Development 
Plan : REDP

Ktoe 2.00 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,648.64 5.0000 0.1064

1.1.7 ระดับความส�าเร็จของการ
จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน 
20 ปี
Progress of the develop-
ment of the 20 – Year 
Energy Efficiency Develop-
ment Plan : EEDP

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

1.1.8 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ภาพรวมของประเทศ
(Energy Intensity)
Energy Intensity perfor-
mance

ktoe/พัน
ล้านบาท
Ktoe/
billion 
baht

2.00 15.50 15.46 15.42 15.38 15.34 15.33 5.0000 0.1064

1.2 ระดับความส�าเร็จในการ
ขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญ/
พิเศษของรัฐบาล
The level of success in 
driving the government's 
key/special policies

   

ส่วนราชการไม่มีการด�าเนินการตามนโยบายส�าคัญ/พิเศษของรัฐบาล
The agency was not assigned to carry out the government's key/special policies
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81ส่ ว น ที่  4

ตวัช้ีวัดผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ทีไ่ด้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

1.3 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการ
ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงท่ีมี
เปาหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง
Weighted average percent-
age of accomplishment 
based on joint targets 
among ministries

  10.00             4.3147  

1.3.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการ
ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงท่ีมี
เปาหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวงของยุทธศาสตร์
พลังงานผสม (เอทานอล)
Weighted average percent-
age of accomplishment 
based on joint targets 
among ministries with 
focus on the strategy on 
mixed energy (Ethanol)

ระดับ
Level

10.00 1 2 3 4 5 4.31 4.3147 0.4590

1.4 ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือ
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
Progress of the develop-
ment of a service centre 
or a service counter

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0851

2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการ
บรรลุเปาหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ
Weighted average percent-
age of accomplishment 
based on task force's 
missions

   

ส่วนราชการไม่มีกลุ่มภารกิจจึงไม่มีตัวช้ีวัดซ่ึงเป็น
แผนปฏิบัติราชการในลักษณะของกลุ่มภารกิจ

The agency does not have a task force; therefore, this item is not applicable
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82 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

3 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ร า ชการ/ภาร กิจห ลัก /
เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ  
ของส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่า
W e i g h t e d  a v e r a g e  
pe r c en t a ge  o f  s u c -
cess based on prime 
tasks and targets and 
budget for units at the  
departmental level or 
equivalence

  20.00             4.8509  

3.1 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ/ภารกิจหลัก
W e i g h t e d  a v e r a g e  
percentage of success 
based on prime tasks 
and targets

  20.00             4.8509  

3.1.1 ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินงานตามแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553–
2573 (แผน PDP 2010)
Progress of the imple-
menta t ion o f  Power 
D e v e l o p m e n t  P l a n  
2010 – 2030 (PDP 2010)

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

3.1.2 ระดับความส�าเร็จในการ 
เตรียมความพร้อมรองรับ
สภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟา
Readiness for power 
crisis response

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064
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83ส่ ว น ที่  4

ตวัช้ีวัดผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ทีไ่ด้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

3.1.3 ระดับความส�าเร็จของการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อการพัฒนาพลังงานทาง
เลือกและโครงสร้างพ้ืนฐาน
Level of public participa-
tion in alternative energy 
and infrastructure deve-
lopment

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

3.1.4 ระดับความส�าเร็จการก�าหนด 
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ  
The level of success in 
natural gas price struc-
ture setting

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

3.1.5 ระดับความส�าเร็จในการจัด
ท�าแผนยุทธศาสตร์กองทุน 
น�ามันเช้ือเพลิงระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2555 – 2559)
Progress of the formula-
tion of the Oil Fund’s 
five–year Strategic Plan 
(2012 – 2016)

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

3.1.6 ระดับความส�าเร็จของการ
จัดท�าแผนกองทุนเพ่ือส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2555 – 2559
Progress of the formula-
tion of the Energy Con-
servation Promotion Fund 
Plan 2012 – 2016

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

3.1.7 ระดับความส�าเร็จในการ
ศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการ
สนับสนุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน รูปแบบ  
Feed–in Tariff
Progress of the study on 
the support for electricity 
generating from renew-
able energy in the form 
of Feed–in Tariff 

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1277
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84 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

3.2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เ ฉ ล่ีย ถ่ว งน � า ห นักตาม 
เปาหมายผลผลิตของส่วน
ราชการ (ตามเอกสารงบ
ประมาณรายจ่าย)
Weight average per -
centage of productivity 
(against the budget)

ระดับ
Level

  1 2 3 4 5

ไม่ได้ก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด 
ท่ีก�าหนด

Not applicable

 

3.3 ระดับความส�าเร็จในการ
ขับเคล่ือนระบบการตรวจ
ราชการเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ
The level of success 
in driving governmental 
inspection system in 
support of the overall 
performance

                   

3.3.1 ร้อยละของข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการของผู้
ตรวจราชการกระทรวงท่ีได้
รับการตอบสนอง
T h e  p e r c e n t a g e  o f 
suggestions from gov-
ernmental inspection 
conducted by the minis-
try’s Inspector–generals, 
which receive response

ร้อยละ
Percent-

age

  84.00 87.00 90.00 93.00 96.00
ประเมินผลเฉพาะ
ส�านักงานปลัด

กระทรวง
Evaluated made 
only for Office of 

Permanent 
Secretary

 

3.3.2 ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณา 
การของผู้ตรวจราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554
The level of success  
following the integrated 
governmental inspection 
process conducted by 
Inspector–generals for 
the fiscal year 2011

ระดับ
Level

  1 2 3 4 5

ประเมินผลเฉพาะ
ส�านักงานปลัด

กระทรวง
Evaluated made 
only for Office of 

Permanent 
Secretary
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85ส่ ว น ที่  4

ตวัช้ีวัดผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ทีไ่ด้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

3.4 ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการถ่ายโอนงานด้าน
การตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน
The level of success in 
transferring the works on 
assessment and certifica-
tion of quality standards

ระดับ
Level

  1 2 3 4 5

ไม่ได้ก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด 
ท่ีก�าหนด

Not applicable

 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
The 2nd dimension: service quality

  7.00             4.4288  

4 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย
The percentage of policy 
makers’ satisfaction

ร้อยละ
Percent-

age

  65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ยกเลิกตามมติ 
อ.ก.พ.ร.

Removed according 
to Office of Public 
Sector Development 
Commission’s reso-
lution

 

5 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
The percentage of clients’ 
satisfaction

ร้อยละ
Percent-

age

  65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ยกเลิกตามมติ 
อ.ก.พ.ร.

Removed according 
to Office of Public 
Sector Development 
Commission’s reso-
lution

 

6 ระดับความส�าเร็จของการ 
ด�าเนินการตามมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
The level of success in 
pursuing anti-corruption 
measures

ระดับ
Level

3.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1596

7 ระ ดับความส� า เ ร็จของ
การสร้างความเช่ือม่ันของ
ประชาชนต่อการด�าเนิน
โครงการตามนโยบายของ
หน่วยงาน
The level of success in 
building public confidence 
in each agency’s policy 
implementation

ระดับ
Level

4.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.1702
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86 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
The 3rd dimension: administrative 
efficiency

  17.00             4.2947  

8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
The percentage of invest-
ment budget disburse-
ment 

ร้อยละ
Percent-

age

2.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 100.00 5.0000 0.1064

9 ร้อยละของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
The percentage of the 
overall governmental 
expenditure

ร้อยละ
Percent-

age

3.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 84.57 1.0000 0.0319

10 ระดับความส�าเร็จของการ
ควบคุมภายใน
The level of internal  
control efficiency

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

11 ระ ดับความส� า เ ร็จของ
การจัดท�าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
The level of success in 
providing the cost for 
production unit

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

12 จ�านวนกระบวนการท่ีได้รับ
การปรับปรุงผลการด�าเนิน
งานดีข้ึน
The number of improved 
processes

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

13 ระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ
The level of success fol-
lowing the implementation 
of the agency’s energy 
conservation measures

ระดับ
Level

2.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1064

14 ระดับความส�าเร็จของการ
ยกร่างกฎหมายเพ่ือรองรับ
การแก้ไขสภาวะวิกฤตด้าน
พลังงาน
The level of success in 
enacting laws concerning 
energy crisis response

ระดับ
Level

4.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2128
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ตวัช้ีวัดผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ทีไ่ด้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ
The 4th dimension: organization 
development

  20.00             4.9819  

15 ระดับความส�าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
The level of success in  
administration develop-
ment 

  20.00             4.9819  

15.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
The  pe r cen tage  f o r  
passing the threshold of 
public administration

ร้อยละ
Percent-

age

8.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 5.0000 0.4255

15.2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉล่ียถ่วงน�าหนักในการ
บรรลุเปาหมายความส�าเร็จ
ของผลลัพธ์การด�าเนินการ 
(ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาค รัฐ ร ะ ดับ พ้ืน ฐ าน 
(หมวด 7)
The level of success in 
percentage in average 
with accomplishment 
weight according to the 
result of project imple-
mentation (result of the 
process) conducted by  
governmental agency  
according to the elementary  
level of public sector  
management cr i ter ia 
(sector 7)

ระดับ
Level

6.00 1 2 3 4 5 4.93 4.9395 0.3153
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ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัริาชการ
Performance indicators

หน่วยวัด
Unit

 นำหนกั 
(ร้อยละ)
Weight 

(%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Criteria 

ผลการดำาเนนิงาน
Result  

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนนิงาน 
Result

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

Score

คะแนน
ถ่วง  

นำหนกั
Weighted 

score

15.3 ระดับความส�าเร็จของการ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน
The level of success in 
the organization's self– 
assessment according to 
the elementary level of 
public administration

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.3191

นำาหนักรวม
Total weight

94.00 ค่าคะแนนท่ีได้ 4.6853
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สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

93ส่ ว น ที่  4

นโยบายเด่นของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Main Policies under the Energy Policy & Planning Office 

(EPPO)

ด้านปิโตรเลยีม
1. การบรรเทาผลกระทบด้านราคานำมันแพงต่อ

ประชาชน

นำมันดีเซลจัดเป็นนำมันพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ และหากมกีารปรบัราคาขายปลกีนำมนัดีเซล

หมุนเร็วเกนิ 30 บาท/ลติร กจ็ะส่งผลกระทบต่อต้นทนุการ

ขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งค่าครองชีพของประชาชน  

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการที่จะรักษาระดับ 

ราคานำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดย (กพช.) =  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2553 จึงเห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนนำมัน

เชื้อเพลิง ในวงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อรักษา

ระดับราคาขายปลีกนำมันดีเซลหมุนเร็วไม่ให้เกิน 30 

บาท/ลติร เป็นการชัว่คราว โดยมอบหมายคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปด�าเนินการ ทั้งนี ้

หากราคานำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้

คาดการณ์ไว้ และเงินกองทุนนำมันฯ ในวงเงิน 5,000 

ล้านบาท ไม่เพียงพอ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับ

กระทรวงพลังงานพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

เพิ่มเติม และให้น�าเสนอ กพช. พิจารณาต่อไป

อย่างไรกด็ ีในช่วงต้นปี 2554 ราคานำมนัในตลาดโลก 

ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลยังใช้เงิน

กองทุนนำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาในจ�านวน

ใกล้เคียงกับวงเงินที่อนุมัติไว้ เพื่อรองรับความเดือดร้อน

ของประชาชน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 กพช. จึงได้

มมีตเิหน็ชอบให้ใช้เงนิกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิในการรกัษา 

ระดับราคาขายปลีกนำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร 

ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2554 อีกครั้งโดยที่หากฐานะ

กองทุนนำมันเชื้อเพลิงสุทธิเหลือวงเงินประมาณ 10,000 

ล้านบาท ให้น�าเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาต่อไป

PETROLEUM
1. Allevation of impact of high oil price on the 

society:

Diesel is considered the most fundamental fuel 

for the Thai economy. If diesel price exceeds 30 Baht 

per litre, it would affect the transportation cost of 

goods and services, and would subsequently affect 

the overall cost of living. To prevent this problem, 

the government initiated a policy to cap the diesel 

price at 30 Baht per litre. In this regard, the National  

Energy Policy Council (NEPC) on 30 December 2010 

approved the disbursement of 5,000 million baht 

from the Oil Fund to temporarily sustain the price. 

The Committee on Energy Policy Administration (CEPA) 

was appointed to implement the policy. Should the 

amount prove inadequate due to the increased global 

oil price, the Ministry of Finance and Ministry of Energy 

would have to jointly work out for a new solution and 

raise it to NEPC for consideration.

In the beginning of 2011, however, the global oil 

price remained relatively high, and the fund was nearly 

used up to battle the soaring price. The government,  

on 11 February 2011, agreed to cap the oil price further 

until April 2011. A new solution must be raised to 

NEPC for consideration again if the Oil Fund balance 

came to around 10,000 million baht.

EPPO final P.77-156.indd   93 12/27/55 BE   11:22 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

94 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

จากการรักษาระดับราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ว 

ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ท�าให้ฐานะกองทุนนำมันลดลงอยู่

ในระดับต�่า เพื่อเป็นการลดภาระกองทุนนำมันเชื้อเพลิง 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 จึงมี

มตเิหน็ชอบให้ปรบัลดภาษสีรรพสามตินำมนัดเีซลหมนุเรว็

ลง 5.3050 บาท/ลติร จาก 5.31 บาท/ลติร เป็น 0.0050 

บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 

2554 นอกจากนี ้เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2554 ยงัได้อนมุตัิ

ในหลักการให้สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ

มหาชน) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินประมาณ 

20,000 ล้านบาท เพือ่ใช้เสรมิสภาพคล่องทางการเงนิของ

กองทุนนำมันเชื้อเพลิง หากราคานำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นจน

ท�าให้กองทนุนำมนัเชือ้เพลงิไม่มสีภาพคล่องทีจ่ะไปชดเชย

ราคานำมันเชื้อเพลิง

การด�าเนนิตามมาตรการการรกัษาระดบัราคานำมนั 

ดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 

2553 – 10 สิงหาคม 2554 กบง. ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 

กพช. ได้ด�าเนินการปรับอัตราเงินกองทุนนำมันของนำมัน 

ดีเซลหมุนเร็ว จ�านวน 32 ครั้ง โดยภาระการชดเชยราคา 

ขายปลีกนำมันดีเซลหมุนเร็วอยู ่ที่ประมาณ 24,005  

ล้านบาท

จากนโยบายแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

และผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคานำมัน 

เชือ้เพลงิ เมือ่วันที ่26 สงิหาคม 2554 กบง. ได้มมีตเิหน็ชอบ 

ให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนนำมันเชื้อเพลิงจาก 

นำมันเบนซินและนำมันดีเซล เพื่อให้ราคานำมันลดลง

ทันที ดังนี้

As a result of the attempt to keep the retail price 

of high speed diesel at 30 Baht per litre, the Oil Fund 

status has lowered. To alleviate the Oil Fund’s burden,  

the cabinet resolved on 20 April 2011 to reduce the 

excise tax for high speed diesel by 5.3050 Baht per 

litre, from 5.31 Baht per litre to 0.0050 Baht per 

litre with effect from 21 April 2011 to 30 September 

2011. Aside from this, on 3 May 2011, the cabinet 

approved in principle for the Energy Fund Administra-

tion Institute (Public Organization) to request a loan 

of 20,000 million baht from financial institutions for 

use to support the financial liquidity of the Oil Fund 

when the oil price is increased to the point that the 

Oil Fund is unable to subsidize the price of oil.

In maintaining the price of diesel at 30 Baht 

per litre, CEPA, as assigned by NEPC, arranged for 

32 adjustments of contribution to the Oil Fund from 

high – speed diesel between 17 December 2010 and  

10 August 2011. The total subsidy for the retail price 

of diesel was approximately 24,005 million baht.

With a policy to mitigate the hardship of the 

public and entrepreneurs caused by inflation and fuel 

price, the CEPA, on 26 August 2011, reached another 

resolution to reduce the contribution to the Oil Fund 

from gasoline and diesel to achieve an immediate 

decrease of the fuel price, as detailed below:
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โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2554 

เป็นต้นไป

ดังนั้น ฐานะกองทุนนำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30  

กนัยายน 2554 มเีงินสดในบญัช ี14,013 ล้านบาท มหีนีส้นิ 

กองทุน 14,330 ล้านบาท แยกเป็นหนี้อยู่ระหว่างการ 

เบิกจ่ายชดเชย 14,186 ล้านบาท งบบริหารและโครงการ 

ซึ่งได้อนุมัติแล้ว 144 ล้านบาท กองทุนนำมันฯ มีฐานะ

เบื้องต้นสุทธิติดลบอยู่ที่ 317 ล้านบาท

2. การแก้ไขปัญหาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 เห็นชอบ

แนวทางการแก้ไขปัญหาราคา LPG โดยให้คงราคา ณ 

โรงกลั่นที่ 332.75 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และได้มีการขยาย

มาตรการดังกล่าวโดยให้ตรึงราคา LPG จนถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2554 จึงท�าให้ราคา LPG ต�่ากว่าเชื้อเพลิง

อื่นมาก และส่งผลให้การใช้ LPG ในภาคครัวเรือน ภาค

ขนส่งและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้ปรมิาณการผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอต่อความ

ต้องการใช้ จึงต้องมีการน�าเข้าจากต่างประเทศและต้อง

ชดเชยราคาจากการน�าเข้า LPG

เพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาและลดภาระของ

กองทุนนำมันฯ จากการชดเชยน�าเข้า LPG ครม. เมื่อวันที่ 

11 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดหา LPG จาก 

โรงกลั่นนำมันในประเทศเพื่อทดแทนการน�าเข้า โดยให ้

โรงกลั่นสามารถจ�าหน่าย LPG ในราคาที่สะท้อนต้นทุน

มากขึ้น โดยเพิ่มแรงจูงใจให้โรงกลั่นนำมันน�า LPG ที่

จ�าหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้ในกระบวนการ

กล่ันมาจ�าหน่ายเป็นเชือ้เพลงิให้กบัประชาชนและเพิม่การ

ผลติ LPG ให้มากขึน้ โดยการก�าหนดให้ราคา LPG โรงกลัน่

The measure came into effect since 27 August 

2011.

As a result, the Oil Fund balance as of 30 

September 2011 was 14,013 million baht. The debt 

however remained at 14,330 million baht, which 

consisted of a payback amount of 14,186 million baht 

and management fund and other approved projects  

of 144 million baht. The final balance of the Oil Fund 

stood at –317 million baht.

2. Solutions to LPG problem:

Following the cabinet resolution on 12 March 

2008, the ex–refinery price of LPG was set to  

remain at USD332.75 per tonne. The measure was  

stretched until 28 February 2011, making the LPG  

price for below other types of Fuel. As a consequence, 

LPG consumption in household, industrial and  

transportation sectors increased continuously, and 

domestic production could not meet the demand LPG 

imports and subsequent subsidies were inevitable.

To secure LPG supply and while reducing the 

burden the Oil Fund was bearing due to LPG import 

subsidization. the cabinet agreed on 11 January 2011 

to seek LPG from local refineries to substitute for 

imports. Refineries were allowed to sell LPG at a 

price that could better reflect their cost. This was 

to encourage local refineries to release LPG earlier 

used to supply the petrochemical industry and used 

to fuel the refining process to the market, and to  

ชนดินำมนั
Type of fuel

อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุนำา้มนัเชือ้เพลงิ
Contribution to the Oil Fund ราคาขายปลีกเปล่ียนแปลง

Retail price change26 ส.ค. 2554
26 Aug 2011

27 ส.ค. 2554
27 Aug 2011

เปลีย่นแปลง (+/–)
Change (+/–)

น�ามันเบนซิน 95
Gasoline 95

7.50 0.00 –7.50 8.03

น�ามันเบนซิน 91
Gasoline 91

6.70 0.00 –6.70 7.17

น�ามันดีเซล
Diesel

2.80 0.00 –2.80 2.99
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เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงนำหนัก ที่ร้อยละ 24 ณ ราคาควบคุม

ที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน และอีกร้อยละ 76 เป็นราคา

ตลาดโลก (CP)

นอกจากน้ีเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดท�าแนวทาง

และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบอุตสาหกรรม

แก้ว กระจกและเซรามิคซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อจ�ากัด

เรื่องทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงคือจ�าเป็นต้องใช้ LPG เป็น

เชื้อเพลิงหลักในการผลิต หากมีการปรับราคาขายปลีก 

LPG ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ครม. 

จึงมีมติให้ขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีก LPG ต่อไป 

อกี 4 เดือน จากเดอืนมนีาคม – มถินุายน 2554 และต่อมา 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีมติให้ขยายระยะเวลา

การตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนและ

ขนส่ง จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2554 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 

2554 และเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 

ในภาคอตุสาหกรรมให้สะท้อนต้นทนุโรงกลัน่นำมนัตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีก

ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�านวน 4 ครั้งๆ ละ 3 บาท/กิโลกรัม

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ครม. เห็นชอบตาม

มติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 แนวทางการปรับ

ราคาก๊าซ LPG ดังนี้

(1) ภาคครัวเรือน : ขยายระยะเวลาการตรึงราคา 

ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555

(2) ภาคขนส่ง : ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ 

LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อ

เตรยีมจดัท�าบตัรเครดติพลงังาน และปรบัเปล่ียนรถแทก็ซ่ี 

LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เริ่มปรับ

ขึน้ราคาขายปลกีเดอืนละ 0.75 บาทต่อกโิลกรมั (0.41 บาท

ต่อลิตร) โดยปรับพร้อมกับการขึ้นราคา NGV 0.50 บาท

ต่อกิโลกรัม จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นนำมัน

(3) ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : ก�าหนดอัตราเงิน

ส่งเข้ากองทุนนำมันเชื้อเพลิงส�าหรับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

produce more LPG. In this regard the LPG ex–refinery 

price was to be the weighted average price between 

24 percent of the fixed price of USD333 per tonne 

and 76 percent of the world price (CP).

In addition, in assisting a number of glass and 

ceramic industries whose fuel consumption was  

limited to LPG, the cabinet on 1 March 2011 agreed  

to extend the LPG price capping for another four 

months (March – June 2011). A new resolution was 

adopted on 3 May 2011 to further extend the price  

capping for household and transportation sectors 

from the end of June 2011 to the end of September  

of the same year. The retail price for the industrial  

sector was, however, adjusted by 3 Baht per kilogramme 

in every quarter to reflect the refinery cost from July 

2011 for four quarters.

Later, on 4 October 2011, the cabinet agreed with 

the NEPC resolution of 30 September 2011 on LPG 

price adjustment as follows:

(1) Household sector: The price was to be fixed 

until the end of 2012.

(2) Transportation sector: The price was to be 

fixed until 15 January 2012 in preparation for the  

launch of the energy credit card and the switching 

of LPG–fueled taxis to NGV–fueled. In particular, 

the retail price was to be adjusted 0.75 Baht per 

kilogramme per month (0.41 Baht per litre) from  

16 January 2012. Such adjustments would have to 

be made in parallel with the adjustments of NGV 

price by 0.50 Baht per kilogramme until the refinery 

cost is net. 

(3) Petrochemical industry sector: Contribution 

fo the Oil Fund from the petrochemical industry’s 

feedstock gas was set at 1 Baht for every kilogramme 

from 1 January 2012.
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3. นโยบายราคา NGV

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคานำมัน

ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ก�าหนดให้ตรึงราคา 

ขายปลีก NGV ไว้ที่ระดับ 8.50 บาท/กก. เป็นระยะเวลา 

1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 – สิงหาคม 2553 โดยให้ 

กบง. เป็นผู้พิจารณาชดเชยราคาขายปลีก NGV ให้ ปตท. 

จากการทีข่าย NGV ต�า่กว่าราคาทีแ่ท้จรงิโดยใช้เงนิกองทนุ 

นำมันฯ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท/เดือน และ กบง. 

ได้มีมติให้ชดเชยราคา NGV ไว้ที่ 2 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม ครม. ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาตรึง

ราคาขายปลีก NGV และชดเชยราคา NGV ที่ 2 บาท/กก. 

อีก 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่

กันยายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 

มีนาคม 2554 จากเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554 ครั้ง

ที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 จากเดือนมิถุนายน – 

กันยายน 2554 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 

โดยเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  

เรื่อง นโยบายการก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับ 

ยานยนต์ (NGV) ดังนี้

(1) ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ใน

ระดับราคา 8.50 บาท/กก. และคงอัตราเงินชดเชยใน

อัตรา 2 บาท/กก. ต่อไปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึง 15 

มกราคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องบัตรเครดิต

พลังงานและการปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น NGV

(2) ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 

0.50 บาท/กก. ตั้งแต่ 16 มกราคม 2555 จนถึงเดือน

ธันวาคม 2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ NGV มากเกินไป

(3) ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 

บาท/กก. จ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่ 16 มกราคม 2555 – 

เมษายน 2555

(4) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการปรับขึ้น

ราคาขายปลกีก๊าซ NGV ส�าหรบักลุม่รถโดยสารสาธารณะ 

โดยมอบให้คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

รับไปพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลอืกลุม่ดงักล่าวต่อไป

3. NGV price policy

In an attempt to alleviate the impact of the 

ever increasing fuel price, the government imposed 

a one–year price freeze on the retail price of NGV 

at 8.50 Baht per kg. from August 2008 to August 

2009. The CEPA was in charge of considering  

granting PTT a subsidy for having to sell NGV at a 

loss a sum not exceeding 300 million baht per month 

from the Oil Fund is allowed for such purpose while 

the CEPA agreed on the subsidy rate of 2 Baht per kg.

However, the cabinet decided to extend the NGV 

price capping and the 2 Baht per kg. subsidy for  

another four periods. The first decision was made 

on 29 June 2010 for September 2010 to February 

2011. The second was on 1 March 2011 for March – 

June 2011. The third was on 3 May 2011 for June – 

September 2011. The last decision took place on 4 

October 2011, based on NEPC recommendation on 

30 September 2011 regarding the policy on NGV price 

for vehicles as follows:

(1) To maintain the retail price of NGV at 8.50 

Baht per kg. and the subsidy of 2 Baht per kg. from  

1 October 2011 until 15 January 2012 in preparation 

for the launch of energy credit card and the change 

of LPG–fuelled taxis to NGV–fuelled.

(2) To slowly increase the NGV retail price by 

0.50 Baht per kg. from 16 January to December 2012 

to lessen impact on the NGV users.

(3) To slowly decrease the subsidy by 0.50 Baht 

per kg. each month for four times from 16 January – 

April 2012.

(4) CEPA was assigned to work out further  

solutions in an effort to minimisc the impact from 

the NGV price increase on the public bus operators.
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4. การส่งเสริมการใช้นำมันแก๊สโซฮอล

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทาง

เลือก โดยมีเปาหมายการทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้อย

ร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม 

อย่างครบวงจร รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ใช้นำมัน

แก๊สโซฮอลมากขึน้ โดย กบง. เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2554 

ได้เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนนำมันฯ และ

อตัราเงนิชดเชยจากกองทนุนำมนัฯ ของนำมนัแก๊สโซฮอล  

เพื่อรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกของนำมันเบนซินกับ 

นำมันแก๊สโซฮอล ดังนี้

(1) ปรบัลดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุนำมนัฯ ของนำมนั

แก๊สโซฮอล 95 ลง 1.00 บาท/ลิตร จาก 2.40 บาท/ลิตร 

เป็น 1.40 บาท/ลิตร

(2) ปรับเพิม่อตัราเงินชดเชยจากกองทนุนำมนัฯ ของ 

นำมนัแก๊สโซฮอล 91 ขึน้ 1.50 บาท/ลติร จากส่งเข้ากองทนุ 

นำมันฯ 0.10 บาท/ลิตร เป็นชดเชย 1.40 บาท/ลิตร

(3) ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนนำมันฯ ของ

นำมันแก๊สโซฮอล 95 E20 ขึ้น 1.50 บาท/ลิตร จากชดเชย 

1.30 บาท/ลิตร เป็นชดเชย 2.80 บาท/ลิตร

ท�าให้ราคานำมันเบนซิน 91 มีราคาเท่ากับนำมัน 

แก๊สโซฮอล 95 นำมันแก๊สโซฮอล 91 ถูกกว่านำมัน 

เบนซิน 91 ลิตรละ 3.04 บาท และนำมันแก๊สโซฮอล E20 

ถูกกว่านำมันเบนซิน 91 ลิตรละ 4.54 บาท

4. Promotion of Gasohol:

In an attempt to promote the use of renewable 

and alternative energy with the goal to replace at 

least 25% of the fossil fuel in the next 10 years 

while improving industrial standards, the government  

initiated a policy that encouraged more use of 

gasohol. On 30 August 2011, CEPA approved the 

readjustment of contribution to the Oil Fund and the 

subsidy from the Oil Fund for gasohol to maintain 

the spread between the retail price of gasoline and 

that of gasohol. Details are as follows:

(1) Reduce the contribution to the Oil Fund from 

gasohol 95 by 1.00 Baht per litre from 2.40 Baht per  

litre to 1.40 Baht per litre

(2) Increase the subsidy from the Oil Fund on 

gasohol 91 by 1.50 Baht per litre, i.e. changing from 

collecting 0.10 Baht to granting a subsidy of 1.40 Baht 

per litre.

(3) Increase the subsidy from the Oil Fund on 

gasohol 95 E20 by 1.50 Baht per litre, i.e an additional 

increase of 1.30 Baht per litre to 2.80 Baht per litre.

As a result, the price of gasoline 91 was made 

equal to the price of gasohol 95. Gasohol 91 became 

3.04 Baht per litre cheaper than gasoline 91, and 

gasohol E20 became 4.54 Baht per litre cheaper 

than gasoline 91.
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ด้านไฟฟ้า
1. มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือนที่ใช้

ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน

จากปัญหาค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปี 2552 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ส�าคัญคือ 

มาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟาของครวัเรอืนทีใ่ช้ไฟฟาไม่เกนิ 

90 หน่วย/เดือน ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟาประเภทบ้านอยู่อาศัย

และประเภทหอพกัและอพาร์ทเมนต์ ทีม่อีตัราค่าเช่าไม่เกนิ 

3,000 บาท/เดอืน โดยรฐัได้รบัภาระค่าใช้จ่ายไฟฟาให้กบั

ครัวเรือนเหล่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึง

สิ้นเดือนธันวาคม 2552 และต่อมา ครม. ได้ขยายระยะ

เวลาด�าเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ออกไป

อีก 5 ครั้ง จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติขยาย

ระยะเวลาด�าเนินการออกไปตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม – 30 

มิถุนายน 2554 โดยมี กฟน.และ กฟภ. เป็นผู้ด�าเนินการ

ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายไฟฟาของครวัเรอืน โดยในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – มิถุนายน 2554 มีครัวเรือนและ

ผู้เช่าพกัอาศยัได้รบัส่วนลดค่าไฟฟาจ�านวนประมาณ 9.80 

ล้านราย ซึ่งคิดเป็นเงินที่ภาครัฐรับภาระจ�านวนประมาณ 

33,702 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 กพช. 

ได้มีมติเรื่องนโยบายก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟาของ

ประเทศไทย ปี 2554 – 2558 โดยได้ก�าหนดให้มีนโยบาย

การดูแลผู้ใช้ไฟฟาบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟา

ไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน จะได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟา

จากผู้ใช้ไฟฟาประเภทอื่นๆ ซึ่งต่อมา ครม. (เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2554) ได้รับทราบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2554 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟา

ของประเทศไทย โดยเห็นชอบก�าหนดให้ผู้ใช้ไฟฟาบ้าน

อยู่อาศัย ประเภท 1.1 ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟาขนาด 5(15) 

แอมแปร์ และใช้ไฟฟาไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน จะได้รับ

การอดุหนนุให้ใช้ไฟฟาฟร ี90 หน่วย โดยกระจายภาระให้

ผู้ใช้ไฟฟาทกุประเภท ซึง่ผลประมาณการภาระการอดุหนนุ

ELECTRICITY
1. Measures to reduce electricity charge 

for households with electricity consumption not  

exceeding 90 units per month

As a result of the increasing cost of living 

throughout the year 2009, the cabinet approved 

some measures to ease people’s the burden. One 

of the recommendations made by Ministry of Finance 

was the measure aimed for those living in a house, 

or a rented room, or an apartment with the rental 

not higher than 3,000 Baht per month whose power 

consumption did not exceed 90 units per month. 

Their electricity charge would be absorbed by the 

government from 1 February 2009 until December of 

the same year. The cabinet, however, extended the 

measure for another five times. On 22 February 2011, 

the measure was reintroduced to take effect from 1 

March – 30 June 2011. The Metropolitan Electricity 

Authority (MEA) and Provincial Electricity Authority  

(PEA) were assigned to work on the power bill  

reduction for those households. Between February  

2009 and June 2011, a total of 9.80 million  

households and renters reportedly received such 

government subsidy, which amounted to 33,702 

million baht.

On 23 February 2011, the NEPC reached a  

conclusion on the structure of electricity charge for 

the year 2011 – 2015, whereby a policy will be put 

forward to assist households with low income whose 

electricity consumption was not over 90 units per 

month. Subsequently, the cabinet, on 23 May 2011, 

after acknowledging the NEPC’s resolution, agreed 

to have those households’ according to electricity 

bills shared by other types of power user. NEPC’s 

resolution of 27 April 2011, which involved the  
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ค่าไฟฟาให้กับผู้ใช้ไฟฟาไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนคิดเป็น

วงเงินประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี โดยกระจายภาระ

ให้ผูใ้ช้ไฟฟาในอตัรา 0.12 บาทต่อหน่วย ส�าหรับผู้ใช้ไฟฟา

ประเภทกิจการขนาดกลาง ใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และ

องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร 

สรุปผลการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2554 (ปรับโครงสร้างค่าไฟฟาปี 2554) 

จนถงึปัจจบุนั (เดอืนมนีาคม 2555) รวม 9 เดอืน ผูใ้ช้ไฟฟา 

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการฯ จ�านวน 8.453  

ล้านราย โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน 9,295 ล้านบาท  

คิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟาจ�านวน 3,142 ล้านหน่วย

2. การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 กพช. ได้เห็นชอบ

มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ระบบ Feed–in Tariff โดยเหน็ควรให้คณะกรรมการบรหิาร

มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

(คณะกรรมการบริหารฯ) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ กพช. พิจารณา

อัตราสนับสนุนในรูปแบบ Feed–in Tariff ตามประเภท 

เชือ้เพลงิและเทคโนโลย ีรวมทัง้หลกัเกณฑ์แนวทางสนบัสนนุ

และให้น�าเสนอ กพช. ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการ

ให้คณะกรรมการฯ ทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริม

การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนทุกปี และประกาศ

รับซื้อเป็นรอบๆ 

โดยเหตุผลในการปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการ

ผลิตไฟฟาด้วยรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) 

เป็นรูปแบบ Feed–in Tariff มีดังนี้

restructuring of the country’s electricity rates,  

electricity users of the household type 1.1 with a 5(15) 

– amp. meter, whose consumption not exceeding 90 

units per month, would receive a subsidy for 90 units. 

This burden will be passed on to all other types of 

electricity users. The estimate of the monthly subsidy 

for users with consumption not over 90 units per  

month will amount to approximately 12,000 million  

baht per year. The burden will be dispersed at the 

rate 0.12 Baht per unit among medium to large  

consumers of some specific specialty businesses as 

well as non–profit Organizations.

During the nine months of policy implementation,  

from July 2011 (the month of 2011’s electricity charge 

restructuring) to present (March 2012), a total of 

8.453 million households were assisted, reflecting  

an expense of 9,295 million baht and a total  

electricity consumption of 3,142 million units.

2. Improvement of measures for promoting 

power generation from renewable energy.

On 28 June 2010, the NEPC approved a measures 

for promoting power generation from renewable energy 

with Feed–in Tariff (FiT) system. Managing Committee  

on Power Generation from Renewable Energy Promotion  

(Managing Committee) under NEPC, was assigned to  

consider the subsidy in the form of FiT depending on 

types of fuel and technology as well as criteria and 
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1) มาตรการ Adder เป็นการก�าหนดราคารับซื้อ 

ไฟฟาต่อหน่วยที่ให้เพิ่มจากอัตราค่าไฟฟาฐานตาม

ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟารวมกบัค่า Ft โดยฝ่ายนโยบายเป็น

ผู้ก�าหนดอัตราส่วนเพิ่มฯ ที่เหมาะสมในแต่ละเทคโนโลยี 

เพือ่จงูใจการลงทนุจากภาคเอกชน ดงันัน้ ราคาขายไฟฟา

ทีผู่ล้งทนุได้รบัภายใต้มาตรการส่วนเพ่ิมฯ จะเปลีย่นแปลง

ตามค่าไฟฐานและค่า Ft ที่เปลี่ยนไป 

2) เม็ดเงินที่ใช้ในการสนับสนุนผ่านมาตรการส่วน

เพิ่มฯ ในปัจจุบันถูกน�าไปคิดเฉลี่ยรวมเป็นต้นทุนของการ

ผลิตไฟฟาผ่าน Ft ซึง่ท�าให้เกดิความซ�า้ซ้อนในการค�านวณ

ต้นทุนราคาขายปลีกไฟฟาเนื่องจากภาระจากการรับซ้ือ

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามมาตรการส่วนเพิ่มฯ จะ 

ส่งผลท�าให้ค่า Ft เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันค่าไฟฟาที ่

ผู้ประกอบการได้รบัจะรวมค่า Ft ด้วย ท�าให้ภาระของผูใ้ช้

ไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นทั้งสองทาง

3) การสนับสนุนภายใต้ระยะเวลาจ�ากัด 7–10 ปี 

แม้ว่าจะมข้ีอดทีีจ่ะจงูใจให้เอกชนลงทนุมากกว่าเนือ่งจาก

ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น แต่อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

ไม่ขายไฟฟาภายหลังจากสิ้นสุดการสนับสนุน

4) ในกลุ ่มประเทศ European Union เรียกว่า

ลักษณะการให้ส่วนเพิ่มนี้ว่า premium tariff หรือ bonus 

ซึ่งมีใช้ใน 5 ประเทศ ได้แก่ สเปน สหพันธ์สาธารณรัฐเชค 

สโลเวเนีย เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก 

• ความคบืหน้าในการศกึษารปูแบบการส่งเสรมิด้วย

มาตรการ Feed–in Tariff 

1) การศกึษาโครงสร้างการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนในปัจจุบัน 

subsidization principles, and make a proposal to NPEC  

for further consideration. The Managing Committee was 

also assigned to make a yearly review of the forms 

and rates of power purchase from renewable energy. 

Announcement on power purchase will there be made.

The objectives of the adoption of the Feed–in Tariff 

scheme, in lieu of the Adder system, are as follows:

1) Adder is a measure of the purchase price 

per unit added to the standard purchase rate with 

the Ft. The policy makers are responsible for setting 

the added rate for each technology to attract invest-

ments from the private sector. The investors under 

selling price the adder scheme will vary depending 

on the base price and the Ft.

2) The amount of money used to support the 

adder scheme is added to the average cost of power 

generation via the calculation of Ft. This has caused 

duplication of the cost of retail price. In other words, 

this would essentially result in the Ft increase. 

Meanwhile, the electricity charge imposed on power 

producers will have the Ft already included, thus, 

causing extra burden for both ends.

3) Although the limited support within a period 

of 7–10 years could attract private investment be-

cause it gives a faster return on investment, it may 

discourage power producers from selling electricity 

after the support ends. 
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สนพ. ได้ท�าการศึกษาระเบียบการรับซื้อไฟฟาและ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยสรุปได้ดังนี้

 (1) การพิจารณารับซื้อไฟฟา: การรับซื้อไฟฟา 
จากการไฟฟาทัง้ 3 อ้างองิระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาทีต่่างกนั  
ท�าให้มีมาตรฐานการรับซื้อไฟฟาและแนวทางปฏิบัติ 
ที่ต่างกัน 

 (2) ระยะเวลาการด�าเนินการรับซื้อไฟฟา: ไม่
ได้มีการก�าหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารประกอบการ
พิจารณา ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนในระยะเวลาที่ใช้ใน
การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 (3) อัตรารับซื้อไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟาในปัจจุบัน: การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ในปัจจุบัน ที่ก�าหนดอัตรารับซื้อไฟฟาตามอัตราค่าไฟฟา
ขายส่ง และค่าไฟฟาขายปลีกที่การไฟฟาฝ่ายจ�าหน่าย
รับซื้อจากการไฟฟาฝ่ายผลิต ท�าให้ระเบียบดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับการส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมนุเวยีนด้วยรปูแบบ Feed–in tariff ทีม่อีตัรารบัซ้ือไฟฟา
คงที่ 

 (4) ปัญหาการใช้เชื้อเพลิงเสริม: การตรวจวัด
สัดส่วนเชื้อเพลิงเสริมเชิงพาณิชย์ (ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  
นำมนั) ไม่เกนิร้อยละ 25 ในทางปฏบิตันิัน้ พสิจูน์ทราบได้
ยากมาก จนถึงไม่สามารถท�าได้เลย 

 (5) โครงการไม่สามารถด�าเนินการได้ตาม
สัญญา: ไม่ได้ก�าหนดบทปรับหรือบทลงโทษส�าหรับ
โครงการทีไ่ม่สามารถด�าเนินการได้ ซึง่มผีลกระทบต่อการ
จัดหาไฟฟาตามแผนการจัดหา

2) การศกึษาอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ในรูปแบบ Feed–in Tariff (FiT)

คณะกรรมการบริหารฯ ได้ท�าการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตาม
มติ กพช. ที่ให้เร่งศึกษามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อน ซึ่งผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า หากระบบผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ จะมีต้นทุนการผลิต

4) The adder scheme is also known as in the 
European Countries and is implemented “premium 
tariff” or “bonus” in five countries, namely Spain, Czech 
Republic, Slovenia,the Netherlands, and Denmark.

• Progress of studying the Feed–in Tariff measure.
1) The study on the current process for  

purchasing power from renewable energy.
The EPPO has conducted a study on regulations 

as well as problems arising from the purchase of 
power renewable energy, the detail of which is sum-
marized below:

 (1) The consideration on power purchase:  
The three electricity agencies refer to different power 
purchase regulations of purchasing standards and 
different practices causing problems.

 (2) The time frame for power purchase: No 
time frame is set for submission of documents for 
consideration causing uncertain period of time used 
for consideration. 

 (3) Power purchase rates under current  
regulations: To purchase power from renewable 
energy at present, price reference is made on the 
electricity wholesale price and the retail price that 
MEA and PEA pay for power purchase from EGAT. The 
Practice is not in line with the promotion of electricity  
generation from renewable energy in the form of 
Feed–in tariff which refers to only one constant rate.

 (4) Problem of supplementary energy: It has 
proved problematic to verify the used of supplemen-
tary commercial fuel (coal, oil, natural gas) that it 
does not exceed 25 percent.

 (5) Inoperable projects: There are no clear 
regulations indicating fines or to be imposed on 
projects that do not come on stream, punishments 

causing problems to the power procurement plan.
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ไฟฟาที่ต�่ากว่าตามหลักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economy of Scale) อย่างไรก็ดี การพัฒนาโครงการที่มี
ขนาดใหญ่เกนิกว่าความต้องการใช้ไฟฟาในพืน้ที ่จะท�าให้
เกดิความสญูเสยีพลงังานไฟฟาในระบบจ�าหน่าย และเกดิ
ปัญหาในการดูแลรักษาระบบไฟฟาที่ยังไม่มีการปรับปรุง
เพือ่รองรบัระบบผลติไฟฟาแบบกระจายศูนย์ (Distributed 
Generation) โดยการส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทติย์ด้วยมาตรการ FiT ทีจ่ะเริม่ส่งเสรมิการด�าเนนิ
โครงการในปัจจุบัน จึงควรมีแนวทางส่งเสริมโครงการ
ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังมีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน และมีก�าลังผลิตไฟฟาใกล้เคียงกับความต้องการ
ใช้ไฟฟาในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การศึกษามาตรการ Feed–in Tariff 
จ�าเป็นจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบในทุกๆ มิติ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึงผลกระทบ 
ภาระค่าไฟฟาที่อาจเกิดขึ้นกับภาคประชาชนในการ
ประกาศใช้มาตรการ Feed–in Tariff ได้นั้น กระทรวง 
พลงังานจ�าเป็นต้องทบทวนปรมิาณเปาหมายการส่งเสรมิ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนให้ชัดเจน ด้วย
ปัจจุบันปริมาณเสนอขายไฟฟาของเชื้อเพลิงบางประเภท 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ มีจ�านวนเกินกว่าเปาหมายที่
กระทรวงก�าหนดไว้ และนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทาง
การด�าเนินการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
ปัจจุบันให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึง 
การรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนด้วยรูปแบบ  
Feed–in Tariff เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผลการศึกษาได้ 
เสนอว่าควรมีการด�าเนินการ ดังนี้

 (1) หยุดรับค�าร้องขอเสนอขายไฟฟาในรูปแบบ 
Adder ในทกุประเภทเชือ้เพลงิ โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที ่กพช. 
มีมติ เป็นต้นไป

 (2) ให้กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ด�าเนินการ
ทบทวนอัตรา และก�าหนดเปาหมายการรับซื้อไฟฟาใน 
รูปแบบ FiT ในแต่ละปี เสนอ กพช. ไม่เกนิสิน้เดอืนธนัวาคม

ของทุกปี

2) The study on power purchase from renewable 
energy in the form of Feed–in Tariff. 

The Managing Committee analyzed the cost of 
producing electricity from solar energy in line with the 
NEPC’s resolution on the promotion of power genera-
tion from solar energy. It was found that large scale  
operations can bring down the production cost to 
achieve economies of scale. However, development of 
a project with an operation scale larger than electricity 
demand in a particular area may cause some losses of 
electricity in the distribution system. There will also be 
some maintenance problems in the power systems 
that are not yet improved to make them ready for the  
Distributed Generation system. Therefore, the promotion  
of power production from solar energy by using 
FiT measures, which is aimed for projects already  
operational, should focus on an operation which is not 
too large but viable with a production capacity that 
fits the demand for electricity in each particular area.

However, all dimensions of the FiT measures 
needs to be carefully studied as they may have a 
great impact on the country's interest. consequences 
on public in terms of electricity charge following the 
implementation of FiT. Ministry of Energy need to, there 
for, review targeted capacity of power generation from 
renewable energy. This is due to the fact that current 
proposed power supplies, such as from solar energy, 
exceed’s the ministry's targets. To make the process 
for power punchase from renewable energy fair to all 
parties, and to make the power purchase in from of 
Feed–in Tariff efficient, the studies suggested that it :

 (1) The request to sell electricity produced 
from all types of fuel in Adder system be no longer 
accepted from the day of the NEPC's resolution.

 (2) Ministry of Energy review appropriate 
rate(s) and determines target(s) of power purchase 
in the form of FiT each year and make a proposed 

to the NEPC before the end of each December.
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 (3) ให้ กกพ. พิจารณาด�าเนินการรับซื้อไฟฟา

พลังงานในรูปแบบ FiT โดยค�านึงถึงการออกระเบียบการ 

รับซื้อไฟฟาส�าหรับพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกับ 

รูปแบบ FiT

 (4) การประกาศรับซื้อไฟฟาให ้เป ็นไปตาม

ปริมาณและอตัราที ่กพช. เหน็ชอบ พร้อมทัง้พจิารณาการ

ตอบรับซื้อและการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟาให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อ สนพ. จะได้

ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเสนอปริมาณและอัตรา FiT 

ส�าหรับปีต่อไป

 (5) การก�าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการก�ากับ

ดูแลเพือ่ให้การพฒันาโครงการสามารถด�าเนนิการได้จรงิ 

พร้อมทั้งวางมาตรการก�ากับดูแลการซื้อขายไฟฟาให้เป็น

ไปอย่างเรียบร้อย

 (6)  การก�าหนดหลักค�้าประกันการยื่นข้อเสนอ 

โดยให้คืนเม่ือมีการลงนามสัญญา หรือไม่ได้รับการ

พิจารณาตอบรับซื้อ และหลักค�้าประกันสัญญา โดยให้มี

การคืนเมื่อมีการจ่ายไฟฟาเข้าระบบ

 (7) มกีารรายงานผลการด�าเนนิการตามเปาหมาย 

ที ่กพช. ประกาศไว้แต่ละปี พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะให้ สนพ. 

ภายในเดอืนพฤศจกิายน ของทกุปี เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการ

พิจารณาอัตราและปริมาณการรับซื้อไฟฟาใหม่ในเดือน

ธันวาคม ส�าหรับการรับซื้อไฟฟาในปีถัดไป

 ทั้งนี้ สนพ. จะได้น�าผลการศึกษาดังกล่าวเสนอ

ต่อกระทรวงพลงังานและคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติ (กพช.) เพือ่ให้ความเหน็ชอบและประกาศใช้ต่อไป

 (3) Energy Regulatory Commission (ERC) 

consider power purchase in the form of FiT taking 

into consideration an issuance of proper regulations 

for power purchase from renewable energy which are 

in line with are in the FiT scheme.

 (4) The announcement for power purchase 

in accordance with the volume and rate stipulated 

by the NEPC. The agreement an power purchase and 

sale–purchase contracts should be concluded within 

November of each year so that the EPPO can base 

the following year’s estimate volume and FiT rate on 

such information. 

 (5) Principle (s) and measure (s) be practical 

for driving project development, and measures for 

overseeing electricity purchases be in place. 

 (6) Principle (s) is drawn up for demanding a 

guarantee for the proposal, which could be refunded 

when a contract is signed or when the sales pro-

posed is denied. It was also suggested that there 

be a guarantee for the contract, which is allowable 

for refund when the electricity is transferred into the 

system.

 (7) An annual report of the outcome of the 

implementation be made against NEPC’s targets 

regulation after which it is to be submitted to the 

EPPO by November of each year. This will be used 

as reference to determine quantity and rate for the 

FiT in the following year. 

In this connection, the EPPO will raise the results 

of the study to the Ministry of Energy and the NEPC 

for further consideration.

It was also suggested that recommendations be 

made to EPPO by November of each year so that EPPO 

can made use of such information in December for 

the consideration on the following year’s projected 

purchase volume.
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ด้านอนุรกัษ์พลงังาน
1. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573)

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างย่ิง โดย

เฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนา มีความ

ต้องการการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่

เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงานค่อนข้างจ�ากัด 

ต้องพึง่พาการน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในอนาคต ประกอบ

กับราคาพลังงานมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดเป็น

ภาระต่อผู้ใช้พลังงาน ความสามารถในการแข่งขันเชิง

เศรษฐกจิ และดลุการค้าระหว่างประเทศ นอกจากปัญหา 

ด้านพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหา 

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลก

การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและการส่งเสรมิ

การอนรุกัษ์พลงังาน เป็นมาตรการส�าคญัทีใ่ช้ในการแก้ไข

ปัญหาและลดผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากมาตรการ

ประเภทนี้มักใช้เงินลงทุนต�่า และสามารถด�าเนินการได้

อย่างรวดเร็ว และมีส่วนส�าคัญในการลดการใช้พลังงาน  

เพิม่ความมัน่คงทางด้านพลงังาน ลดการพึง่พาการน�าเข้า 

พลงังานจากต่างประเทศ และลดต้นทนุการประกอบธรุกจิ 

อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย

มลพิษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงฟอสซิล

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพลังงานจึงได้ริเริ่มจัดท�าแผน

อนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยมอบหมายให้ส�านักงานนโยบาย

และแผนพลงังาน (สนพ.) ด�าเนนิการศึกษาเพือ่จัดท�าแผน

อนรัุกษ์พลงังาน ซึง่เป็นกรอบแผนระยะยาว 20 ปี ในภาค

เศรษฐกิจหลัก 3 ภาค ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคธรุกจิและบ้านทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่จะท�าให้ได้เปาหมาย

และมาตรการที่น�าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในแต่ละภาค

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ 

สามารถน�าเปาหมายและมาตรการที่ได้ไปจัดท�าแผน 

ENERGY CONSERVATION
1. 20–Year Energy Efficiency Development  

Plan (2011 – 2030) :

Energy is an important factor for the country’s 

economic growth and the well–being of the citizens. 

As a developing country, Thailand’s demand for energy 

has been continuously increasing. But due to the fast 

that the country possesses limited energy resources, 

dependence on external resources may affect future  

energy security, especially when taking into  

consideration the increasing trend of energy price. 

This may can sequently result in more burden on 

consumers, economic competitiveness, and trade 

balance. Apart from energy challenges, Thailand will 

have to face environmental impacts caused by energy  

consumption, particularly the impact of climate change.

Improved energy efficiency and promotion of 

energy conservation are considered key measures 

to solve the problems. These measures require low 

investment and can be promptly implemented, which 

could lead to less energy consumption while improv-

ing energy security, reducing dependence on energy 

imports, and cutting down the cost of doing business. 

Moreover, these measures will bring about reduced 

greenhouse gas emission, especially carbon dioxide 

caused by fossil fuel fo burning.

With this reason, the Ministry of Energy began the 

Energy Efficiency Development Plan and appointed the 

EPPO to conduct a study and map out a plan spanning 

over 20 years and covering 3 major economic sectors:  

Transportation, Industry, and Commercial Building and 

Residential. Goals and measures leading to energy 

conservation for each sector will then be drawn up so 

that other entities – public and private – can base their 

operating plans on these goals and measures to attain 

success in the same direction. This would continue to 

benefit the country in a sustainable manner.
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ปฏิบัติการได้ในทิศทางเดียวกันเพื่อน�าไปสู ่ผลส�าเร็จ  

อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

กระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะกรรมการจัดท�าแผน

อนรุกัษ์พลงังาน 20 ปีขึน้มา โดยมปีลดักระทรวงพลงังาน 

(ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์) เป็นประธาน รองปลัดกระทรวง

พลังงาน (ดร.คุรุจิต นาครทรรพ) เป็นรองประธาน และ

มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

กระทรวง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนเป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุม 

สมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อแผนดงักล่าว จากหน่วยงาน 

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ใน 5 ภูมิภาคทั่ว

ประเทศ โดยจดัขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ สงขลา นครราชสมีา 

ชลบรุ ีและกรงุเทพฯ เพือ่น�าข้อคิดเห็นทีไ่ด้รบัจากผูเ้ข้าร่วม

การประชุมมาปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สาระสำาคัญของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 

– 2573)

สมมติฐานที่ใช ้ในการคาดการณ์ความต้องการ

พลังงานในอนาคต ประกอบด้วย

1) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศ (GDP) เฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี 

2) อตัราการเพิม่ของประชากรประมาณร้อยละ 0.3 

ต่อปี

3) แบบจ�าลองที่พัฒนาขึ้น ใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลัง  

20 ปี ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปี 2553 โดยได้ใช้ปี 2553 

(ค.ศ. 2010) เป็นปีฐาน

In this connection, the Ministry of Energy set up 

a committee in preparation for the 20–Year Energy  

Efficiency Development Plan, with Permanent– 

Secretary of Ministry of Energy Dr. Norkun Sitthiphong 

as the chairman and Deputy Permanent–Secretary 

Dr. Kurujit Nakhonthap as the deputy chairman.  

The committee members consists of representatives 

from concerned agencies both inside and outside 

the ministry as well as experts from both public 

and private sectors. In addition, seminars were held 

at five differents places around the country, i.e.  

Chiang Mai, Songkhla, Nakorn Rachasima, Chonburi 

and Bangkok to acquire views and comments from 

seminar participants in an effort to come up with  

a holistic approach.

Summary of the 20–Year Energy Efficiency  

Development Plan (2011–2030)

Hypotheses used in making forecast of demand 

for energy in the future consist of:

1) GDP growth of 4.3 percent per year

2) Population growth of 0.3 percent per year

3) A model based on previous statistics during 

20 years (1990–2010) using the information in 2010 

as the base year.
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วัตถุประสงค ์ของแผน เพื่อก�าหนดเป าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์ 

พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี 

ทัง้ในภาพรวมของประเทศ และรายภาคเศรษฐกจิทีม่กีาร

ใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาค

อาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย

เป้าหมาย เพื่อลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 

Intensity) ลง 25% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือ

ลดการใช้พลังงานลง 23.5% ในปี 2573 หรือประมาณ 

38,200 พันตันเทียบเท่านำมันดิบ (ktoe) จากภาคขนส่ง 

16,800 ktoe ภาคอุตสาหกรรม 16,100 ktoe และภาค

อาคารธุรกิจและบ้านอยู่อาศัย 5,300 ktoe

ยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏบิตั ิประกอบด้วย 

1) การใช้มาตรการผสมผสานทัง้การบงัคบัและการ

ส่งเสริมสนับสนุนจูงใจ 

2) การใช้มาตรการทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง การสร้าง 

ความตระหนกั การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมและทศิทางตลาด

3) การให้ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนส�าคญัในการส่งเสรมิ 

และด�าเนินการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 

4) การกระจายงานด้านอนุรักษ์พลังงานไปยัง 

หน่วยงานที่มีความพร้อม 

5) การใช ้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน 

(ESCO) เป็นกลไกส�าคัญ 

6) การเพิ่มการพึ่งพาตนเองและโอกาสเข ้าถึง

เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง

กลยทุธ์และมาตรการในการขบัเคลือ่นแผนสูก่ารปฏบิตั ิ

ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน แบ่งออกเป็น 16 มาตรการ  

โดยมีกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้ 

1) กลยุทธ ์ด ้านการบังคับด ้วยกฎระเบียบและ

มาตรฐาน จ�านวน 4 มาตรการ

 (1) มาตรการการบังคบัใช้ พ.ร.บ. ส่งเสรมิการ

อนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2550

 (2) มาตรการการบั งคับให ้ติดฉลากแสดง

ประสิทธิภาพพลังงาน (Mandatory Labelling)

 (3) มาตรการการบงัคบัใช้มาตรฐานประสทิธภิาพ

พลงังานขัน้ต�า่ (Minimum Energy Performance Standards 

หรือ MEPS)

Objective : To determine goals, strategies, and 

guidelines for the promotion of energy conservation 

for the country as a whole with a short–term goal 

for five years and a long–term goal for 20 years, and 

those for each economic sector with high energy con-

sumption i.e. transportation, industry, office building 

and housing.

Goal : To lower energy intensity by 25 percent by 

the year 2030 from the level 2010 or by 23.5 percent 

by 2030, which is an equivalent of approximately  

38,200 ktoe of oil; bring 16,800 in the Transportation  

sector, 16,100 ktoe in the Industrial sector and 5,300 

ktoe in the Commercial Building and Residential 

sector.

Approaches and Implementation Plans consist of:

1) The use of both positive and negative incentive;

2) The use of measures that have a wide–

spread effect, can create awareness, and can change 

in market behavior and market direction;

3) The inclusion of the private sector as an 

important stakeholder in the promotion, and imple-

mentation to achieve energy conservation;

4) The distribution of work among agencies and 

units that are equipped;

5) The inclusion of professionals and Energy 

Service Company (ESCO) as a crucial mechanism;

6) The effort to decrease dependence and  

increase access to advanced technology.

Strategies and measures towards the implemen-

tation, composed of five strategies and 16 measures 

as follows:

1) Strategy–1 : Enforcement of regulatory  

measures and standards (consisting of four measures)

 (1) Enforcement of the Energy Conservation 

Act 2007;

 (2) Enforcement of energy efficiency labelling 

(mandatory labelling);
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 (4) มาตรการการก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ให้ธรุกจิ 
พลงังานขนาดใหญ่ด�าเนนิมาตรการอนรุกัษ์พลงังานให้ผูใ้ช้ 
พลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards หรือ 
EERS)

2) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
พลังงาน จ�านวน 5 มาตรการ 

 (1) มาตรการการท�าข้อตกลงด้านการประหยัด
พลงังานแบบสมคัรใจ (Voluntary Agreement)

 (2) มาตรการการสนับสนุนและจูงใจให้มีการ
ติดฉลากแสดงประสทิธภิาพพลงังานแบบสมคัรใจส�าหรบั
อปุกรณ์/เครือ่งใช้ อาคาร และยานยนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพ
พลงังานสงู

 (3) มาตรการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งมวลชน (Mass Transit) และขนส่งสนิค้าด้วยระบบ 
Logistics ทีม่ปีระสทิธภิาพพลงังานสงู

 (4) มาตรการการสนับสนนุการลงทนุเพือ่ด�าเนนิ
มาตรการประหยดัพลงังาน

 (5) มาตรการการสนับสนุนการด�าเนินการของ
บรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO)

3) กลยุทธ ์ด ้ านการสร ้ างความตระหนักและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จ�านวน 3 มาตรการ 

 (1) มาตรการการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
ด้านการอนรุกัษ์พลงังานแก่ประชาชนทัว่ไป

 (2) มาตรการการผลักดันแนวคิดและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า 
(Low Carbon Society และ Low Carbon Economy)

 (3) มาตรการการก�าหนดราคาพลงังานทีส่ะท้อน
ต้นทนุทีแ่ท้จรงิและการใช้มาตรการทางภาษเีป็นเครือ่งมอื
ทีส่�าคญัในส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน

4) กลยทุธ์ด้านการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม จ�านวน 2 มาตรการ 

 (1) มาตรการการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพพลงังานและลดต้นทนุของเทคโนโลยี

 (2) มาตรการการส่งเสริมการสาธิตเทคโนโลยี
ประสิทธภิาพพลงังานสงูทีพ่สิจูน์ทางเทคนคิแล้วแต่ยงัไม่มี

การใช้เชงิพาณชิย์ภายในประเทศ

 (3) Enforcement of minimum energy perfor-
mance standards (MEPS);

 (4) Application of minimum standards for 
energy conservation on large users (Energy Efficiency 
Resources Standards or EERS).

2) Stralegy–2 : Promotion and support for  
energy conservation (consisting of five measures)

 (1) Signing of Voluntary Agreement on energy 
saving;

 (2) Support and encouragement given to 
the energy efficiency labelling on a voluntary basis 
for devices/equipment in buildings and vehicles with 
high energy efficiency; 

 (3) Promotion of mass transit system and 
logistics system with high energy efficiency;

 (4) Support for the investment in implement-
ing energy saving measures;

 (5) Support for Energy Service Company 
(ESCO’s operations).

3) Strategy–3 : Raising awareness and changing 
behavior (consisting of three measures)

 (1) Providing information about energy  
conservation to the public;

 (2) Promotion of concepts and activities 
concerning the development of low–carbon society 
and low–carbon economy;

 (3) Energy pricing that reflects the actual 
cost, and tax measures that are used as an important 
tool to promote energy conservation.

4) Strategy–4 : Promotion of the development 
of technology and innovation (consisting of two 
measures)

 (1) Promotion of research and development 
to increase energy efficiency and reduce the cost of 
technology;

 (2) Promotion of energy efficiency technology  
which have been technically proven but awaiting  

commercial application in the country.
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5) กลยทุธ์ด้านการพฒันากำาลงัคนและความสามารถ
เชงิสถาบนั จ�านวน 2 มาตรการ 

 (1) มาตรการการส่งเสรมิการพัฒนามอือาชพีด้าน
การอนรุกัษ์พลงังาน

 (2) มาตรการการส่งเสริมการพัฒนาความ
สามารถเชงิสถาบนัของหน่วยงาน/องค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ก่อให้เกิดการประหยัด
พลังงานขั้นสุดท้ายสะสมจนถึงปี 2573 รวมประมาณ 
289,300 ktoe หรอืเฉลีย่ปีละ 14,500 ktoe และหลกีเลีย่ง
การปล่อยก๊าซ CO

2
 ได้ประมาณ 968 ล้านตัน หรือเฉลี่ย

ปีละ 48 ล้านตัน หากคิดเป็นมูลค่าทางการเงิน จะส่งผล
ให้เกดิการประหยดัค่าใช้จ่ายพลงังานสะสมประมาณ 5.4 
ล้านล้านบาท หรือเฉลี่ย 271,700 ล้านบาทต่อปี

กรอบงบประมาณตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ป ี 
ในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2554 – 2558) คาดว่าจะต้องใช้
เงนิสนบัสนนุจากภาครฐัประมาณ 29,500 ล้านบาท หรอื
เฉลีย่ 5,900 ล้านบาทต่อปี โดยแยกเป็นประเภทค่าใช้จ่าย
ตามภาคเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1) ภาคอุตสาหกรรม จ�านวน 11,000 ล้านบาท
2) ภาคขนส่ง จ�านวน 9,500 ล้านบาท
3) ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย 

จ�านวน 5,000 ล้านบาท
4) ภาคอาคารธรุกจิขนาดใหญ่ จ�านวน 4,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและการด�าเนินมาตรการ

อนุรักษ์พลังงานในแต่ละภาคเศรษฐกิจมักเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ดงันัน้ในการด�าเนนิงานตามแผนอนรุกัษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) ให้ได้ผลส�าเร็จตาม
เปาหมายทีต่ัง้ไว้ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) นัน้จะต้องมี
กลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และต้องอาศัยความ
ร่วมมอืและความมุง่มัน่ของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน

ทัง้นี ้ในการผลกัดนัแผนอนุรกัษ์พลงังาน 20 ปี ไปสูก่าร
ปฏิบติัทีเ่ป็นรปูธรรม จะต้องมกีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการ 
ภายใต้คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานขึน้ เพือ่จดัท�า
แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

ฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปด�าเนินการต่อไป

5) Strategy–5 : Development of human  
esources and institutional capacity (consisting of 
two measures)

 (1) Development of energy conservation 
professionals;

 (2) Development of institutional capacity of 
agencies/organizations.

Expected outcomes : The strategies are expected 
to cring about cumulative energy savings through 
the year 2030 of 289,300 ktoe, or 14,500 ktoe per 
year, and total reduction in CO

2
 emission by about 

968 million tonnes, or 48 million tonnes per year.  
In monetary terms, this will ultimately result in energy 
saving of about 5.4 trillion baht, or an average of 
271,700 million baht per year.

Budget for the 20 – Year Energy Efficiency  
Development Plan : In the first five years (2011 – 2015), 
a total budget of 29,500 million baht, or 5,900  
million baht per year is expected to be funded by 
the government with the following cost breakdown 
for each economic sector:

1) Industrial sector: 11,000 million baht;
2) Transportation sector: 9,500 million baht;
3) Small office building and household sector: 

5,000 million baht;
4) Large office building sector: 4,000 million 

baht.
However, the promotion and implementation 

of energy conservation measures in each economic  
sector would have to involve multiple agencies.  
Therefore, an efficient mechanism would be needed 
to drive the 20 – Year Energy Efficiency Development 
Plan (2011 – 2030) to its goals set for the year 2030. 
Cooperation and commitment from all parties involved 
both in the public and private sectors are also required.

In this respect, a working subcommittee under 
the Committee on Energy Policy Administration (CEPA) 
would have to be established to map out action plans 
to be carried out by relevant agencies.
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ด้านปิโตรเลยีม
1. การทบทวนการกำาหนดโครงสร้างราคาก๊าซ

ธรรมชาติ (NG) 

รัฐบาลได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายราคาก๊าซ

ธรรมชาติ และอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน โปร่งใส 

เป็นธรรม และสร้างความเสมอภาคให้กบัผูใ้ช้ก๊าซธรรมชาติ 

รายต่างๆ รวมถึงสามารถสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพให้กับผู้จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ผู้ประกอบ

กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและผู้ประกอบการ 

รายอื่นๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบกิจการ 

ก๊าซธรรมชาตใินอนาคต ซึง่การทบทวนดงักล่าวสอดคล้อง

กับประกาศ กพช. ฉบับที่ 1/2544 และคู่มือการค�านวณ

ราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 

พ.ศ. 2550 และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล/ด�าเนินการ

ของ สนพ. รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 มาตรา 65 ได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก�าหนด

หลักเกณฑ์อัตราค่าบริการของผู้ได้รับใบอนุญาตส�าหรับ

กิจการการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ และส�าหรับ

กิจการการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผ่านระบบส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ภายใต้นโยบายและแนวทางที่ กพช. ก�าหนด

กพช. ได้มมีตเิมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2554 เหน็ชอบ 

การทบทวนการก�าหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 

(NG) และมอบหมายให้ กกพ. รับไปด�าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้

1) การกำาหนดราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรายกลุ่ม 

เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน ์

สงูสดุ รฐัได้มนีโยบายในการบรหิารจดัการก๊าซฯ ในอ่าวไทย  

โดยส่วนหนึ่งใช้เป็นวัตถุดิบให้โรงแยกก๊าซ เพื่อผลิต 

ก๊าซหุงต้มและวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ

อกีส่วนหนึง่ใช้เป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัผลติไฟฟา โดยใช้ราคา

ผลการดำาเนินงานตามนโยบายพลังงาน ปี 2554

Implementation outcomes of the Energy Policy 2011

PETROLEUM
1. A Review of Natural Gas Pricing Structure (NG).

The government reviewed and adjusted the  

natural gas pricing policy and gas distribution charge to  

keep pace with the current situation. The attempt was 

to also ensure transparency and fairness to all users 

while creating incentives for gas sellers, gas pipeline 

operators, and future gas operators to improve their 

efficiency. Such review corresponded with the NEPC’s 

announcement no. 1/2001 and the 2007 manual for 

natural gas price calculation and distribution charge, 

which is under EPPO’s supervision. According to the 

Energy Industry Act B.E. 2550 Section 65, the Energy 

Regulatory Commission was assigned to determine 

service fees for business operators with the licence 

for natural gas supply and wholesale, as well as those 

with the licence for natural gas distribution through 

pipeline using the natural gas transmission system 

under NEPC guidelines. 

The National Energy Policy Council reached an 

agreement on 23 February 2011 on a review of the 

natural gas pricing structure and appointed the Energy 

Regulatory Commission to proceed with the matter 

as follows: 

1) The set up of price structure for the natural 

gas.

In an effort to optimisc the use of natural  

resources available in the country, the government 

has come up with a policy to manage natural gas in 

the Gulf of Thailand. One portion of indigenous gas  

is to be sent to gas separation plants for producing  

cooking gas, and to the petrochemical plants for use 
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ก๊าซฯ เฉลี่ยในอ่าวไทยเท่ากัน แต่เนื่องจากปริมาณความ

ต้องการของภาคไฟฟา ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ก๊าซฯ ในอ่าวไทยไม่เพียง

พอต่อความต้องการของประเทศ จงึต้องน�าเข้าก๊าซฯ จาก

ต่างประเทศ เช่น สหภาพพม่า ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

และ/หรือก๊าซฯ จากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต ประกอบกับ

นโยบายที่ต้องการให้ต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซฯ ในการผลิต

ไฟฟาเท่ากนัทัว่ประเทศ ราคาก๊าซฯ เฉลีย่ของผูผ้ลติไฟฟา

จึงต้องถัวเฉลี่ยก๊าซฯ จากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้

โรงแยกก๊าซกับก๊าซฯ น�าเข้า

จากการศึกษาทบทวนเห็นว ่า ควรคงการแบ่ง

โครงสร้างกลุม่ไว้แบบเดมิเน่ืองจากจะท�าให้ประเทศได้ผล

ประโยชน์สูงสุด แต่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ควรยกเลิก

การใช้ค�าว่าราคา Poo 1 และ Pool 2 และเปลี่ยนมาใช้

ค�าว่า “ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงนำหนักส�าหรับก๊าซธรรมชาติจาก

อ่าวไทย” (Gulf of Thailand Weighted Average Cost of 

Gas; Gulf Gas) ส่วนที่เหลือที่จัดว่าเป็น Pool Price (Pool 

2 ในปัจจุบัน) เปลี่ยนเป็นต้นทุนเฉลี่ยถ่วงนำหนักส�าหรับ

ก๊าซฯในประเทศ” (Thailand Weighted Average Cost 

of Gas; Pool Gas) หรือ “ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงนำหนักส�าหรับ

ก๊าซที่ใช้ในภาคไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง” 

ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพ
IMPORTED GAS

Industry

SPP

IPP

EGAT
C

1
,
 
C

2
,CO

2 C
1
 (Methane)

C
1
 

(Methane)

Pool
Gas

other

LNG
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C
1
,
 
C

2
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2GULF GAS

Arthit

Unocal 1–3

Bongkot

Tantawan
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Pailin

JDA

other

C
1
,
 
C

2
,CO

2

CO
2

C
2 
+ Feedstocks for petrochemical

LPG for household and transportation

GSP

as feedstock. The other portion is used as fuel for 

electricity generation. These two portions are based 

on the average price of gas produced in the Gulf of 

Thailand. Nevertheless, due to increasing demand 

from power, industrial, and transport sectors, gas 

import from neighbouring countries such as Myanmar 

as well as LNG and gas from other sources became 

necessary. Moreover, the government wishes to see 

one single price of natural gas for power generation in 

all parts of the country. Therefore, the average price 

of natural gas sold to power producers is the price 

of natural gas in the Gulf of Thailand after supplies 

for gas separation plants, and the price of imported 

gas that are averaged out. 

It was found from the pricing review that the 

existing price structure should be maintained since 

it gives maximum benefit to the country. In order to 

prevent further confusion, the terms “Pool 1” and 

Pool 2” should be discontinued and replaced with 

“Gulf of Thailand Average Cost of Gas; Gulf Gas” and 

“Thailand Weighted Average Cost of Gas; Pool Gas”, 

respectively. The image below illustrates this change.
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ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซฯ ในที่นี้หมายถึง ราคา
เฉล่ียของเนื้อก๊าซฯ ที่ค�านวณแบบถ่วงนำหนักตามค่าความ
ร้อนของราคาเนื้อก๊าซฯ ที่ผู้จัดหาก๊าซฯ รับซื้อจากผู้ผลิต
และ/หรือผู้ใช้มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู โดยแบ่งเป็น 
2 กลุ่มตามที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนี้

 (1) Gulf Gas : เป็นก๊าซฯ ส�าหรับโรงแยกก๊าซฯ 
ประกอบด้วยก๊าซฯ จากอ่าวไทย

 (2) Pool Gas : เป็นก๊าซฯ ที่จ�าหน่ายให้แก่ 
โรงไฟฟาของ กฟผ. ผูผ้ลติไฟฟาอสิระ ผูผ้ลติไฟฟา รายเลก็  
และผู้ใช้ก๊าซฯ อื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซฯ จากอ่าวไทยที่
เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซฯ ก๊าซจากสหภาพพม่า
แหล่งยาดาและแหล่งเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
และก๊าซฯ จากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต

ทัง้นี ้ในส่วนของราคาเฉลีย่เนือ้ก๊าซฯ ส�าหรบัโรงไฟฟา 
นำพองให้เป็นไปตามที่ ปตท. รับซื้อจากผู้รับสัมปทาน

2) แก้ไของค์ประกอบในสูตรโครงสร้างราคาก๊าซฯ 
จากอัตราผลตอบแทนการจัดหาและจ�าหน่ายก ๊าซ
ธรรมชาติ (M) เป็น อัตราค่าบริการส�าหรับการจัดหาและ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) โดยอัตราค่าบริการส�าหรับการ
จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 (1) ค่าใช้จ่ายส�าหรบัในการจดัหาและค้าส่งก๊าซฯ 
รวมค่าตอบแทนในการด�าเนินการ ก�าหนดสัญลักษณ์
เท่ากับ S

1 

 (2) ค่าความเสีย่งในการรบัประกนัคณุภาพก๊าซฯ 
และการส่งก๊าซฯ ให้ได้ตามปริมาณที่ก�าหนด ภายใต้
สัญญาซือ้ขายก๊าซฯ ระหว่างผูจ้ดัหาก๊าซฯ และผูผ้ลติก๊าซฯ
และสัญญาซื้อขายก๊าซฯ ระหว่างผู้จ�าหน่ายก๊าซฯ และผู้
ใช้ก๊าซฯ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของผู้ใช้ก๊าซฯ ที่ท�าให้ความต้องการก๊าซฯ ต่าง
จากคุณภาพก๊าซฯ ที่ได้รับจากผู้ผลิต การเปลี่ยนแปลง
แผนการรับก๊าซฯ และการบ�ารุงรักษาที่ไม่สอดคล้องกับ
การท�างานของผูผ้ลติ ความเสีย่งในการรบัก๊าซฯ เนือ่งจาก 
โครงการของผู ้ใช้ก๊าซฯ ไม่แล้วเสร็จตามแผน เป็นต้น  
โดยก�าหนดสัญลักษณ์เท่ากับ S

2

 ทั้งน้ี มอบหมายให้ กกพ. ด�าเนินการก�าหนด 
หลักเกณฑ์การค�านวณอัตราค่าบริการส�าหรับการจัดหา 
และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) ตามมาตรา 65 แห่ง 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และน�าเสนอต่อ กพช. เพื่อทราบต่อไป

An average price of natural gas mentioned here 
is the weighted average price of natural gas calcu-
lated in baht per million BTU from the heating value 
of the gas that the gas supplier buys from the gas 
producer or the user. This is categorized as follows: 

 (1) Gulf Gas: is the gas from the Gulf of 
Thailand intended for separation plants.

 (2) Pool Gas: is the gas supplied to the power 
plants of EGAT, independent power producers, small 
power producers and other gas users. This includes 
the gas from the Gulf of Thailand after distribution 
to GSPs, gas from Myanmar’s Yadana and Yetagun 
fields, LNG, and gas from possible sources in the 
future. 

In this regard, the average price of gas for Nam 
Phong Power plant is the agreed purchase price 
between PTT and the concessionaire. 

2. The alteration of pricing formula from the 
return rate on supply and sale of natural gas (M) to 
the service fee for supply and wholesale of natural 
gas (S), whereby the service fee for supply and  
wholesale of natural gas (S) is composed of two  
different parts as follows: 

 (1) Expenses on supply and wholesale of 
natural gas, as well as the operating expense is 
presented with the ‘S

1
’ symbol. 

 (2) Cost of incurance against the quality of 
gas and the delivered volume which must be in ac-
cordance with the sale–purchase contract between 
the gas supplier and the gas producer, as well as 
the sale–purchase contract between the gas seller 
and the gas user. This encompasses other risks 
e.g. the change in gas users’ technology which may 
result in demand for gas of different quality, change 
in gas receiving plans, maintenance schedule that 
does not correspond with the producer’s operations,  
risk from gas receiving if the user’s project can not 
complete as planned, etc. This is presented with 
the ‘S

2
’ symbol.
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3) ให้คงหลักเกณฑ์การคำานวณอัตราค่าบริการส่ง
ก๊าซธรรมชาตทิางท่อ (T) ตามคู่มอืการค�านวณราคาก๊าซฯ  
และอตัราค่าบรกิารส่งก๊าซฯ พ.ศ. 2550 ทัง้นี ้ในส่วนของการ
ประเมินมูลค่าสินทรัพย์และขยายอายุใช้งานใหม่ของระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ ในอนาคต ที่ผ่านมาได้ก�าหนดให้ด�าเนินการ 
ประเมินโดย ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน เห็นควรมอบหมาย
ให้ กกพ. เป็นผู้ด�าเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ
ขยายอายุใช้งานใหม่ในอนาคต

4) กำาหนดโครงสร้างราคาก๊าซฯ จำาแนกตามกลุ่ม 
ผู้ใช้ก๊าซฯ ดังนี้

 (1) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับโรง 
แยกก๊าซฯ โดยมีการก�าหนดสูตรราคา ดังนี้

P โรงแยกก๊าซ = Gulf Gas + S + Tdzone 1 + Tc

 (2) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับ กฟผ. 
โดยมีการก�าหนดสูตรราคา ดังนี้

P กฟผ. = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc

 (3) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับ กฟผ. 
ที่อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการก�าหนด
สูตรราคาก๊าซ ดังนี้

P ขนอม = Pool Gas + S + Tdzone 2 + Tc

 (4) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับ กฟผ. 
ที่อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีการก�าหนดสูตร 
ราคาก๊าซฯ ดังนี้

P จะนะ = Pool Gas + S + TariffTTM + Tdzone 4 + Tc

 (5) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับ กฟผ.  
ทีอ่�าเภอ นำพองจงัหวดัขอนแก่น โดยมกีารก�าหนดสูตรราคา  
ดังนี้

P นำพอง = (WH ตามข้อตกลงระหว่าง ปตท. กบัผูร้บั
สัมปทาน) + S + Tdzone 5 + Tc

 (6) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับผู้ผลิต
ไฟฟาอิสระ (IPP) โดยมีการก�าหนดสูตรราคา ดังนี้

 PIPP = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc

The Energy Regulatory Commission (ERC) was 
assigned to establish regulations pertaining to 
the service fee procurement for gas supply and  
wholesale (S) in compliance with Section 65 of  
Energy Industry Act B.E. 2550 and proposed to EPPO 
for acknowledgement. 

3) The calculation method for gas transmission 
via pipeline (T) is kept unchanged according to the 
gas price calculation manual and the gas delivery fee 
for 2007. Regarding the valuation of assets and the 
extension of the use of pipeline in the future. Energy 
Regulatory Commission was assigned to do the job. 
Earlier, PTT had been assigned to do such valuation 
with endorsement by EPPO. 

4) The natural gas pricing structure was drawn 
up be based on groups of users as follows.

 (1) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and gas separation plants: 

P (gas separation plant) = Gulf Gas + S +  
Tdzone 1 + Tc

 (2) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and EGAT:

P EGAT = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc

 (3) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and EGAT at Kanom, Nakorn Sri Tham-
marat:

P Kanom = Pool Gas + S + Tdzone 2 + Tc 

 (4) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and EGAT at Jana, Songkhla: 

P Jana = Pool Gas + S + TariffTTM + Tdzone 4 + Tc

 (5) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and EGAT at Nampong, Khonkaen: 

P Nampong = (WH based on agreement between 
PTT and the concessionaire) + S + Tdzone 5 + Tc
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 (7) การซื้อขายก๊าซฯ ระหว่าง ปตท. กับผู้ผลิต
ไฟฟารายเล็ก (SPP) โดยมีการก�าหนดสูตรราคา ดังนี้

 PSPP = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc
โดย

S หมายถึง อัตราค่าบริการส�าหรับการจัดหาและ 
ค้าส่งก๊าซฯ มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู ซึ่งประกอบด้วย 
S

1 
คือ ค่าใช้จ่ายส�าหรับในการจัดหาและค้าส่งก๊าซฯ รวม

ค่าตอบแทนในการด�าเนินการ และ S
2
 คือ ค่าความเสี่ยง

ในการรับประกันคุณภาพก๊าซฯ และการส่งก๊าซฯ ให้ได้
ตามปรมิาณทีก่�าหนด ภายใต้สญัญาซือ้ขายก๊าซฯ ระหว่าง
ผู้จัดหาก๊าซฯ และผู้ผลิตก๊าซฯ และสัญญาซื้อขายก๊าซฯ 
ระหว่างผูจ้�าหน่ายก๊าซฯ และผูใ้ช้ก๊าซฯ รวมถงึความเสีย่ง 
อื่นๆ (ทั้งน้ีค่า S อาจมีอัตราที่แตกต่างกันไปตามกลุ่ม 
ผู้ใช้ก๊าซฯ)

Td หมายถึง อัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อในส่วน 
Demand Charge ส�าหรับระบบท่อในพื้นที่ (Zone) ตามที่ 
กพช. ก�าหนด มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู โดย Zone 1 
คอื ระบบท่อส่งก๊าซนอกชายฝ่ังทีร่ะยอง Zone 2 คอื ระบบ
ท่อส่งก๊าซนอกชายฝ่ังทีข่นอม Zone 3 คอื ระบบท่อส่งก๊าซ 
บนฝั่ง Zone 4 คือ ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่จะนะ และ 
Zone 5 คือ ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่นำพอง

Tc หมายถึง อัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อในส่วน 
Commodity Charge มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

Tariff
TTM

 หมายถึง ค่าบริการส่งก๊าซฯ ของระบบท่อ
ในทะเลของ บริษัท ทรานส์ไทย–มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ TTM (Thailand) ที่ TTM เรียกเก็บจาก ปตท. 
เพื่อขนส่งก๊าซฯ จากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย 
(JDA) มาขึ้นฝั่งที่อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีหน่วยเป็น
บาทต่อล้านบีทียู

2. การเพิ่มขีดความสามารถนำาเข้า การจ่าย และ
ระบบขนส่งก๊าชปิโตรเลียมเหลว (LPG)

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 และ 
วนัที ่11 มกราคม 2554 ได้เหน็ชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
LPG โดยเพิม่ขีดความสามารถในการรองรบั LPG ของคลงั
น�าเข้า และขยายขีดความสามารถของการขนส่งและการ 
กระจาย LPG ของคลังภูมิภาค แต่คลังน�าเข้าของ ปตท. 
(เขาบ่อยา) สามารถรองรับก๊าซได้ 132,000 ตัน/เดือน 
และคลังลอยนำ (FSU) รองรับก๊าซได้ 40,000 ตัน/เดือน 

 (6) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and IPP:

 PIPP = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc

 (7) Pricing formula for gas sale and purchase 
between PTT and SPP:

 Pspp = Pool Gas + S + Tdzone 1 + 3 + Tc

S indicates the service fee for gas supply and 
wholesale – in baht per million BTU. This consists 
of S

1
 – expenses for supply and wholesale of natural 

gas as well as operating fee; and S
2
 – cost of insur-

ance against the quality of gas and the delivered 
volume which must be in accordance with the contract 
between the gas supplier and the gas producer, as 
well as the sale–purchase contract between the gas 
seller and the gas user. This also includes the cost 
of other risks (the S value varies according to the 
group of user).

Td indicates the service fee in baht per million 
BTU for pipeline transmission (Demand Charge) using 
the pipeline zoning system set by ERC. Zone 1 covers 
the gas pipeline system offshore Rayong; Zone 2  
covers the gas pipeline system offshore Kanom; Zone 
3 covers the onshore gas pipeline system; Zone 4 
covers the onshore pipeline system in Jana; and Zone 
5 covers the onshore pipeline system in Nampong. 

Tc indicates the service fee for pipeline trans-
mission (Commodity Charge) in baht per million BTU.

Tariff
TTM 

indicates the service fee in baht per 
million BTU for offshore gas transmission pipeline 
of Trans Thai–Malaysia Company or TTM (Thailand)  
collected from the PTT for gas transmission from  
the Joint Development Area (JDA) to the shore in 
Jana, Songkhla.

2. Increase in the capacity for import,  
distribution and transport system of liquefied  
petroleum gas (LPG).
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รวม 172,000 ตนั/เดอืน ซึง่จากความต้องการใช้ก๊าซ LPG 
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
ปริมาณน�าเข้าจะเกินกว่าขีดความสามารถของระบบคลัง
และท่าเรือน�าเข้าของ ปตท. โดยปัจจุบัน ปตท. มีคลัง
ภูมภิาคกระจายอยูท่ัว่ประเทศ จ�านวน 6 แห่ง ซึง่ขดีความ
สามารถในการรับจ่ายของคลังภูมิภาคเหล่านี้ไม่สามารถ
รองรับปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในภูมิภาค
ที่ขยายตัวสูงขึ้นได้ ประกอบกับค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
4/2547 ข้อ 10 ก�าหนดว่าในกรณีที่ กบง. ก�าหนดให้มี
การจ่ายเงนิชดเชยจากกองทนุส�าหรบันำมนัเชือ้เพลงิทีท่�า
ในราชอาณาจักรให้ผู้อ�านวยการสถาบันบริหารกองทุน
พลังงานท�าหน้าที่สั่งจ่ายเงินจากกองทุนนำมันฯ ชดเชย
ให้แก่ผู้ผลิตนำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ�าหน่ายเพื่อ
ใช้ในราชอาณาจกัร ตามปรมิาณนำมนัเชือ้เพลงิทีผ่ลติและ
จ�าหน่ายเพือ่ใช้ในราชอาณาจกัรในอตัราทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก�าหนด จึงท�าให้ปัจจุบันผู้มีสิทธิขอรับการชดเชย
การน�าเข้า และชดเชยค่าขนส่งจากคลงัชลบรุไีปจ�าหน่ายยงั 
คลงัภมูภิาค มเีพยีง ปตท. รายเดยีวเท่านัน้ ส่วนผูค้้านำมนั 
ตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่ายก๊าช LPG รายอื่น ที่มีศักยภาพ
ในการน�าเข้าไม่สามารถขอรบัการชดเชยได้เนือ่งจากไม่ได้ 
เป็นผูผ้ลติ จากปัญหาดงักล่าว ครม. เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม  
2554 ได้เห็นชอบการเพิ่มขีดความสามารถในการน�าเข้า
และการจ่ายก๊าช LPG โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะสั้น
(1) เพิม่ขดีความสามารถการน�าเข้าก๊าซ LPG โดยให้

ผู้ค้านำมันตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่ายก๊าซ LPG รายอื่นที่มี
ศักยภาพในการน�าเข้าได้รับเงินชดเชยจากการน�าเข้าตาม
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ และก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการน�าเข้า

The Cabinet, on 19 November 2008 and 11  
January 2011, approved various guidelines to resolve 
LPG problems by increasing the gas receiving capacity 
at LPG import depots and pushing for the expansion 
of gas transport capacity and distribution of upcountry 
LPG depots into. However, the PTT’s (Khao Boya) has  
a capacity to store 132,000 tonnes of LPG per month and  
the FSU 40,000 tonnes per month, which totals 172,000  
tonnes per month. Due to an increasing demand for LPG,  
the import volume from 2013 onwards could possibly 
exceed the capacity of PTT’s depot and pier systems. 
At present, all of PTT’s six gas depots across the 
country are not able to accommodate the expanding 
gas through put due to the increasing the demand 
for LPG upcountry. The order of the prime minister 
No. 4/2004 Section 10 stipulates that in the event 
that the Committee on Energy Policy Administration 
agrees to grant subsidy from the Oil Fund for fuels 
produced in the country, the Director of Energy Fund 
Administration Institute (EFAI) is to take charge of  
paying such subsidy to fuel producers for fuels  
produced at the refinery and distributed for  
consumption in the Kingdom according to the  
volumes of fuel produced and distributed for use in 
the Kingdom at the rates specified by the committee. 
At present, the PTT is the only entity that is eligible 
for the subsidy for its gas imports and transport cost 
from the depot in Chonburi to other depots. Other 
oil traders under Section 7 who sell LPG and are 
capable of doing LPG import are not eligible for the 
subsidy because they are not producers. On 3 May 
2011, the cabinet agreed upon the increase of the 
capacity for LPG import and distribution, which is to 

be done in two manners. 
Short–term period:
(1) Increase LPG import capacity by giving 

subsidy to other oil traders under Section 7 with a 
capacity to import LPG for their actual import cost. 
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ก๊าซ LPG เช่น ไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายน�าเข้าของ ปตท. โดย

จะสามารถเพ่ิมขดีความสามารถในการน�าเข้าได้ประมาณ 

22,000 ตัน/เดือน

(2) เพิ่มขีดความสามารถการจ่ายก๊าซ LPG ไปยัง

ภูมิภาค โดยให้ผู้ค้านำมันตามมาตรา 7 ที่จ�าหน่ายก๊าซ 

LPG รายอืน่เข้ามามส่ีวนช่วยในการขนส่งและกระจายก๊าซ  

LPG ไปยังภูมิภาค โดยให้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าขนส่ง

จากคลังจังหวัดชลบุรีไปยังคลังจ�าหน่ายในภูมิภาคเช่น

เดียวกับ ปตท. โดยจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน

การจ่ายก๊าซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคได้ประมาณ 16,500 

ตัน/เดือน โดยแบ่งเป็นการขนส่งไปยังคลังขอนแก่น 

8,000 ตัน/เดือน คลังล�าปาง 4,500 ตัน/เดือน และ 

คลังนครสวรรค์ 4,000 ตัน/เดือน 

โดยมอบหมายให้ สนพ. และกรมธุรกิจพลังงาน 

ร่วมกันด�าเนินการแก้ไขค�าสั่งนายกรัฐมนตรีฯ ที่ 4/2547 

เรื่อง ก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและปองกันภาวการณ ์

ขาดแคลนนำมันเชื้อเพลิง และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ 

น�าเข้าก๊าซ LPG ต่อไป

ระยะยาว

มอบหมายให้ ปตท. เร่งด�าเนินการขยายระบบคลัง 

ท่าเรือน�าเข้า และระบบคลังจ่ายก๊าซ LPG ดังนี้

(1) ขยายระบบคลังและท่าเรือน�าเข้าที่คลังก๊าซ 

เขาบ่อยา เพ่ือรองรับความต้องการน�าเข้าในอนาคต 

อย่างเพียงพอโดยการขยายระบบคลังและท่าเรือน�าเข้า

ที่คลังก๊าซเขาบ่อยา ให้มีก�าลังน�าเข้าสูงสุด 250,000  

ตัน/เดือน และก่อสร้างคลังและท่าเรือน�าเข้าแห่งใหม่  

มีก�าลังน�าเข้าสูงสุด 250,000 ตัน/เดือน

(2) ขยายระบบคลังจ่ายก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เพื่อขยาย

ขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซ LPG ไปยังคลังภูมิภาค

ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตอย่างเพียงพอ 

โดยการขยายก�าลงัการจ่ายทัง้ทางรถยนต์และรถไฟ ซึง่จะ

ท�าให้คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะสามารถจ่าย LPG ได้ 276,000 

ตัน/เดือน

(3) ขยายระบบคลังภูมิภาค โดยมีรายละเอียดการ

ขยายระบบคลังภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

Specific guidelines related to LPG import will be  
set out, e.g. The subsidy must not exceed PTT’s 
import cost. This would increase the import capacity 
by approximately 22,000 tonnes per month.

(2) Increase LPG distribution capacity to the 

provinces allow other oil traders under Section 7 to 

take part in transporting and distributing LPG with 

eligibility to receive a subsidy for their transport 

cost from the gas depot in Chonburi for distribution  

upcountry, the same manner as PTT. The will increase  

the distribution capacity to upcountry depots by 

16,500 tonnes per month, being 8,000 tonnes to 

Khonkaen depot, 4,500 tonnes to Lampang depot, 

and 4,000 to Nakorn Sawan depot. 

In this connection, the EPPO and Department 

of Energy Business were assigned to work together 

for the amendment of the Prime Minister’s order 

no.4/2004 regarding measures to prevent fuel short-

ages and guidelines for LPG imports. 

Long–term period:

Appoint PTT to accelerate the expansion of the 

LPG terminal and distribution systems as follows:

(1) Expand terminal system at Khao Boya to  

accommodate future imports. Such expansion should 

be made to reach the maximum capacity of 250,000 

tonnes per month alongside the construction of a new 

terminal capable for receiving gas import of 250,000 

tonnes per month. 

(2) Expand the gas distribution system at  

Ban Rong Po in an effort to increase LPG distribution  

to upcountry depots in order to ensure sufficient  

supply in the future. The expansion of the distribution 

is meant for both truck and rail transport, which will 

enable the distribution capacity at Rong Po Depot to 

of 276,000 tonnes per month. 

(3) Expand the capacity of upcountry depots, as 

shown in the table below.
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คลงัภมูภิาค
Upcountry depot

แผนการขยาย (ปี 2554 – 2560)
Expansion plan (2011 – 2017)

คลังก๊าซบางจาก
Bangchak depot

สร้างคลังใหม่รองรับความต้องการในอนาคต คาดว่าใช้เวลาประมาณ 4–5 ปี 
Build a new depot to cope with future demand, expected for completion in 4–5 years

คลังก๊าซขอนแก่น
Khonkaen depot

เพ่ิมถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน จ�านวน 1 ถัง และช่องจ่ายทางรถยนต์อีก 4 ช่อง
Build an additional 1,000–tonne LPG sphere and four additional loading bays for trucks

คลังก๊าซนครสวรรค์
Nakornsawan depot

เพ่ิมช่องทางจ่ายทางรถยนต์อีก 2 ช่อง 
Arrange for two additional loading bays for trucks

คลังก๊าซล�าปาง
Lampang depot

–

คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี
Surat Thani depot

เพ่ิมถังบรรจุก๊าซ LPG ขนาด 1,000 ตัน จ�านวน 1 ถัง 
Build an additional 1,000–tonne LPG sphere.

คลังก๊าซสงขลา
Songkhla depot

เพ่ิม Loading Arm ท่ีท่าเรืออีก 1 ท่า เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับก๊าซ LPG ทางเรือ
Build an additional at the jetty Loading Arm to increase gas receiving capacity

(4) ขยายระบบขนส่งก๊าซ LPG จากโรงแยกก๊าซฯ  
ไปยังคลังจ่ายก๊าซบ้านโรงโป๊ะและคลังก๊าซเขาบ่อยา

3. การจัดหาก๊าช LPG จากโรงกลัน่นำมนัในประเทศ
เพื่อทดแทนการนำาเข้า

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ปริมาณการจัดหา
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 484 พันตัน/เดือน โดยเป็นการจัดหาใน
ประเทศที่ระดับ 358 พันตัน/เดือน และมีความต้องการ
ใช้ก๊าซ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 483 พันตัน/เดือน ท�าให้
ต้องมีการน�าเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 127 พันตัน/เดือน และ
ในปี 2554 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 จะเริ่มด�าเนินการ
ผลิต ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 96,000 
ตัน/เดือน แต่จากการที่ต้องจ�าหน่ายให้ปิโตรเคมี ซึ่งเป็น
ไปตามสญัญาในการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 ดังนัน้
จึงเหลือจ�าหน่ายให้ภาคครัวเรือน/ขนส่ง/อุตสาหกรรม 
ไตรมาส 1 – 2 ที่ระดับ 60,000 ตัน/เดือน และไตรมาส 
3 – 4 อยูท่ีร่ะดบั 30,000 ตนั/เดอืน จงึมคีวามจ�าเป็นต้อง
น�าเข้าเฉลี่ย 123 พันตัน/เดือน ปัจจุบันขีดความสามารถ
ของ ปตท. ในการน�าเข้าก๊าซ LPG ที่เขาบ่อยาอยู่ที่ระดับ 
120,000 – 140,000 ตัน/เดือน แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาโดย
น�าก๊าซ LPG จากโรงกลัน่มาขายในตลาดมากขึน้กต็าม แต่
จากความต้องการใช้ในอนาคตที่เพิ่มสูงขึ้น จึงท�าให้เกิด
ปัญหาในการน�าเข้าก๊าซ LPG 

ดังน้ัน เพื่อให้ปริมาณก๊าซ LPG เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ กพช. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ได้มีมติ 

(4) Expand the LPG transport system from gas 
separation plants to Ban Rong Po and Khao Boya 
gas depots.

3. LPG supply from local refineries to substitute 
for imports.

During the first nine months of 2010, average 
LPG supply was 484,000 tonnes per month, being 
358,000 tonnes per month from domestic sources, 
while the average demand for LPG was 483,000 
tonnes per month – reflecting the need for an import  
of 127,000 tonnes per month. In 2011, the sixth 
separation plant would become operational, adding 
an additional production capacity of some 96,000 
tonnes per month. However, by the agreement  
earlier made, LPG from the sixth gas separation plant 
must be delivered to the petrochemical industry, only 
60,000 tonnes per month was left for the transport, 
household, and industrial sectors in the 1st and 2nd 
quarters, and 30,000 tonnes per month in the 3rd 
and 4th quarters. An import of approximately 123,000 
tonnes per month on average was, therefore, needed. 
The PTT’s Khao Boya depot is currently capable of 
receiving LPG import of 120,000 – 140,000 tonnes 
per month. Despite the attempt to increase LPG 
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เหน็ชอบการจดัหาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่นำมนัในประเทศ

เพื่อทดแทนการน�าเข้า โดยเพิม่แรงจูงใจให้โรงกลั่นนำมนั 

น�าก๊าซ LPG ที่จ�าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ

ใช้ในกระบวนการกลั่น (Own Used) มาจ�าหน่ายเป็น 

เชื้อเพลิงให้กับประชาชนแทนและเพิ่มปริมาณการผลิต

ก๊าซ LPG ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยใช้หลักเกณฑ์การ

ค�านวณดังนี้

หลักเกณฑ์การคำานวณราคาก๊าซ LPG ของโรงกลั่น 

LPG
WT

 =

โดยที่ LPG
WT

 คือ ราคาก๊าซ LPG ณ โรงกลั่นของ 

โรงกลั่น (S/Tonne) ราคาเป็นรายเดือน

CP คือ ราคาประกาศเปโตรมิน ณ ราสทานูรา

ซาอุดิอาระเบียเป็นสัดส่วนระหว่างโพรเพนกับบิวเทน 60 

ต่อ 40 ($/Tonne) ราคาเป็นรายเดือน

Q
1
 คอื ปรมิาณทีจ่�าหน่ายให้กบัภาคครวัเรอืน/ขนส่ง/

อุตสาหกรรม ก�าหนดให้คงที่ 34,069 ตัน/เดือน

Q
2
 คือ ปริมาณที่จ�าหน่ายให้กับปิโตรเคมีและ Own 

Used ก�าหนดให้คงที่ 107,977 ตัน/เดือน

หลกัเกณฑ์การคำานวณอตัราเงนิชดเชยราคาก๊าซ LPG 

ของโรงกลั่น

X = 

โดยที่ X คือ อัตราเงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ของ 

โรงกลั่น (บาท/กก.)

Ex คือ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์

ขายให้ลูกค้าธนาคารทั่วไปประกาศโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย โดยใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังในเดือนที่ผ่านมา

(333 x Q
1
) + (CP x Q

2
)

(Q
1
 + Q

2
)

(LPG
WT

 – 333) x Ex

1,000

(333 x Q
1
) + (CP x Q

2
)

(Q
1
 + Q

2
)

(LPG
WT

 – 333) x Ex

1,000

production from domestic refineries, it is likely to 
be inadequate to meet future demand causing LPG 
import problems. 

To increase domestic LPG production, the NEPC, 
on 30 December 2010, adopted a resolution with 
an attempt to produce more LPG from domestic  
refineries to substitute for imports. Local refineries 
are encouraged, with more incentives, to divert their 
LPG supply for the petrochemical industry and for their 
own use to distribute to the public while increasing 
their LPG production. The price calculation method 
is illustrated below. 

Calculation formula of ex–refinery price of LPG:

LPG
WT 

=

where LPG
WT 

indicates LPG ex–refinery price  
($ per Tonne) on a monthly basis. 

CP indicates the Petromin price announced at 
Ras Tanura, Saudi Arabia with the ratio between  
60 : 40 (propane : butane) on a monthly basis. 

Q
1
 indicates the sales volume for household/ 

transport/ industrial sectors, which is fixed at 34,069 
tonnes per month.

Q
2
 indicates the sales volume for the petrochemi-

cal industry and Own Use, which is fixed at 107,977 
tonnes per month. 

Calculation formula of subsidy for LPG produc-
tion cost at refineries:

X = 

where X indicates the subsidy for LPG production 
cost at the refineries (baht per kg) 

Ex indicates the average exchange rate Thai 
commercial banks offer to common customers. The 
rate is announced by the Bank of Thailand using the 
average figure from the previous month as reference. 
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ด้านไฟฟ้า
1. แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 

2553 – 2573

1) แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 

2553 – 2573 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (แนวทางการแก้ไข

ปัญหาระยะสั้น)

เพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และสอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงความต้องการไฟฟาสูงสุดของประเทศที่เกิด

ขึน้จรงิในระบบของ กฟผ.ทีปั่จจบุนัมค่ีาเท่ากบั 24,009.9 

เมกะวัตต์ สูงกว่าค่าพยากรณ์ที่ใช้จัดท�าแผน PDP 2010 

(22,690 เมกะวตัต์) ถงึ 1,320 เมกะวตัต์ โดยคาดว่าความ 

ต้องการใช้ไฟฟาน้ีจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้น ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้

น�าเรื่อง “การปรับแผนงานโครงการโรงไฟฟาในระยะสั้น

เพื่อรองรับความต้องการไฟฟาที่เพิ่มข้ึน” เสนอต่อ กพช. 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งได้เห็นชอบแนวทาง 

ดงักล่าว โดยการให้ปรบัแผนงานโครงการโรงไฟฟาเอกชน

รายใหญ่ในระยะสั้นเพื่อรองรับความต้องการไฟฟาที่เพิ่ม

ขึ้นโดยยึดหลักที่ว่า เป็นโครงการโรงไฟฟาที่เหมาะสม มี

ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา และ

สามารถพัฒนาให้แล้วเสร็จได้ในระยะสั้น และเพื่อเสริม

ระบบได้ทนั จงึมแีนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ดังนี้ 

 (1) แนวทางเร่งด�าเนินการพัฒนาโรงไฟฟา

พระนครเหนือชุดที่ 2 (800 เมกะวัตต์) ของ กฟผ.

 (2) แนวทางปรับแผนการรับซื้อไฟฟาจากผู้ผลิต

ไฟฟาขนาดเลก็ด้วยระบบผลติไฟฟาและความร้อนร่วมกนั 

(SPP Cogeneration) และ

 (3) ปรบัแผนให้มกีารเร่งโครงการวงัน้อยหน่วยที่ 

4 และโครงการจะนะ หน่วยที่ 2 ของ กฟผ. ให้แล้วเสร็จ

เร็วขึ้นอีก 3 เดือน

อย่างไรกด็ ีจากเหตกุารณ์ระเบดิของโรงไฟฟานิวเคลียร์ 

Fukushima Daiichi หน่วยที่ 1, 2, 3 และ 4 ในจังหวัด 

ฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคม 2554 ท�าให้เกิด

การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีสู่บรรยากาศและนำทะเล 

แม้ Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ซึ่งเป็น 

ผูผ้ลติไฟฟาจะมมีาตรการในการควบคมุการแพร่กระจาย 

ELECTRICITY :
1. Thai land’s Power Development Plan  

2010 – 2030

1) Thailand’s Power Development Plan  

2010 – 2030 first revision (short–term solution)

In response to the new highs of domestic 

demand for electricity, of which the current level 

measured in the EGAT system showed 24,009.9 

MW and which was higher than the forecast figure in 

PDP 2010 (22,690 MW) by 1,320 MW). As the upward 

trend of electricity demand appears to persist, the 

EPPO proposed “a short–term adjustment plan for 

power plant project to meet the increasing demand 

for electricity” to the NEPC on 25 November 2010. 

The NEPC agreed with the proposal and subsequently 

recommended an adjustment to the large power 

producer project in the short run to accommodate 

the demand, based on the principle that the project 

is suitable with efficiency and stability in producing 

electricity. Development of such project must not be 

time–consuming to be able to quickly support the 

main system. EPPO recommendations for short–term 

solution include: 

 (1) Acceleration of EGAT’s North Bangkok 

the development of power plant 2 (800 MW);

 (2) Adjustment of the plan for power purchase  

from small power producers with cogeneration system 

(SPP Cogeneration); and 

 (3) Acceleration of EGAT’s Wangnoi Unit 4 

and Jana Unit 2 projects with completion targeted at 

three months before. 

However, as a result of the explosion of the 

Fukushima Daiichi nuclear power plant Unit 1, 2, 3 

and 4, in Fukushima prefecture of Japan on March 

2011, which was followed by radiation leakages into 

the atmosphere and the ocean, Tokyo Electric Power 
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ของกัมมันตภาพรังสีและแผนการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์  

แต่ยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่า TEPCO จะท�าได้จริง ส่ง 

ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับโครงการ 

โรงไฟฟานิวเคลียร์ของประชาชนชาวไทย รวมทั้งท่าทีของ

รฐับาลในหลายประเทศต้องการทบทวนโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 สนพ. ได้เสนอ

เร่ืองการปรับเลื่อนก�าหนดโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร ์

ในแผน PDP 2010 อีกครั้งต่อ กพช. ซึ่งได้มีมติเห็นชอบ

การปรบัเลือ่นดงักล่าว พร้อมทัง้มอบหมายให้ส�านกัพฒันา

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร์ (สพน.) รับไปด�าเนิน

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเตรียมความพร้อม  

และสร้างความรูค้วามเข้าใจให้ประชาชนอย่างต่อเนือ่งใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสรุปสาระส�าคัญการปรับเลื่อน

โครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์ในแผน PDP 2010 ดังนี้

  ด้านการเตรยีมความพร้อมโรงไฟฟานิวเคลยีร์เพือ่

ให้มกีารทบทวนในมาตรการความปลอดภยัทางนวิเคลยีร์ 

(Nuclear Safety) และการเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ 

เช่น ด้านกฎหมาย (Legislative Framework) ด้านการก�ากบั

ดแูล (Regulatory Framework) และด้านการมส่ีวนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Involvement) เป็นต้น  

และควรจะต้องมีแผนรองรับเพิ่มเติมดังบทเรียนอุบัติเหตุ 

ของโรงไฟฟานวิเคลยีร์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่น่

  ปรับเลื่อนก�าหนดการเข้าระบบของโครงการ 

โรงไฟฟานวิเคลยีร์ออกไปอกี 3 ปีจากเดมิ และเลือ่นก�าหนด

จ่ายไฟฟาโรงไฟฟาพลงังานความร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิงเข้ามาทดแทนตามแผน PDP 2010 เดิม  

ให้เรว็ขึน้จากปี 2565 เลือ่นเป็นปี 2563 ทัง้นี ้ซึง่จะท�าให้

มโีครงการโรงไฟฟานวิเคลยีร์บรรจใุนแผนรวมทัง้สิน้ 4 โรง 

โดยโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์โรงที่ 5 (NPP#5) จะอยู ่

นอกกรอบแผน PDP 2010 ซึง่มรีะยะ 20 ปี (2553 – 2573) 

และในการด�าเนนิการดงักล่าวจะส่งผลให้ความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ ดงันัน้ กระทรวงพลงังาน และ บรษิทั 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จ�าเป็นต้องพจิารณาปรบัแผนการ

จดัหาก๊าซธรรมชาตแิละเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานเพือ่รองรบัให้เหมาะสมต่อไป

Company (TEPCO), despite its high standard, on the 

control of the spread of radiation and its reactor  

cooling down, was unable to secure public confi-

dence. This has subsequently made an impact on 

the Thai society concerning safety. The incident also 

caused various governments to review their nuclear 

power plant projects. On 27 April 2011, the EPPO 

proposed to defer the nuclear power plant project in 

the PDP 2010 Plan to the NEPC, and the proposal 

was agreed upon. NEPC also appointed the Nuclear 

Power Program Development Office (NPPDO) to do 

further studies while enhancing public understanding.  

The rationale of deferment of the nuclear power plant 

project in the PDP 2010 is summarised below; 

 Important points that need review are the 

nuclear safety, legislative framework, regulatory 

framework, and stakeholder involvement, as well as 

emergency response plan with lessons learnt from 

the nuclear incident in Japan. 

 The nuclear power plant project is postponed 

for another three years from schedule while acceler-

ating the power production from cogeneration power 

plants that use natural gas as fuel under the PDP 2010  

Plan from the year 2022 to 2020. As a consequence 

four nuclear power plants are to remain in the PDP 

2012 Plan which spans 20 years (2010 – 2030) with 

an exclusion of the fifth nuclear power plant (NPP#5). 
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2) แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2010 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (การปรับเลื่อนนิวเคลียร์ออกไป 3 ปี) 

เม่ือวนัที ่3 พฤษภาคม 2554 คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบ

ให้ปรับเลื่อนก�าหนดโครงการโรงไฟฟานิวเคลียร์ออกไป  

3 ปี จากโรงแรก ปี 2563 เป็นปี 2566 และมอบหมายให้ 

สพน. ด�าเนินการเตรยีมความพร้อมและทบทวนมาตรการ

ด้านความปลอดภัยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

อย่างต่อเนือ่งในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป เนือ่งจากเหตุการณ์

อุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียร์ Fukushima Daiichi หน่วยที่  

1, 2, 3 และ 4 ในจังหวัดฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ส่งผล 

กระทบต่อการยอมรบัของประชาชนและท่าทขีองรฐับาลใน

หลายประเทศต้องการทบทวนโครงการโรงไฟฟานวิเคลยีร์ 

กระทรวงพลังงานจึงเสนอให้มีการปรับเลื่อนก�าหนด 

การเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟานวิเคลยีร์ในแผนพฒันา

ก�าลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับ

ปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP 2010 Rev 1) เพื่อให้มีการทบทวน

มาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Nuclear Safety) 

และการเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย 

(Legislative Framework) ด้านการก�ากับดูแล (Regulatory 

Framework) และด้านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  

(Stakeholder Involvement) รวมทัง้การมแีผนรองรบัเพิม่เตมิ 

ดังบทเรียนที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

2. โครงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

การรับซื้อไฟฟ ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้มีการลงนามในบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) เพื่อจะรับซื้อไฟฟาจาก สปป. ลาว 

7,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 ปัจจุบันมี 6 โครงการ  

ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ โดยสรุปสถานภาพการด�าเนินการ  

ดังนี้

1) โครงการเทิน–หินบุนส่วนขยาย (220 MW) 

ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase  

Agreement – PPA) ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุนแล้ว เมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2550 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

By so doing, the natural gas consumption is likely to 

increase. The Energy Ministry and PTT PCL should 

re–consider the country’s natural gas supply plan 

and make the required infrastructure ready for the 

changed situation. 

2) Thailand’s Power Development Plan 2010 

– second revision (postponement of nuclear project 

for three years)

On 3 May 2011, the Cabinet called for the  

postponement of nuclear power plant project for 

another three years (from 2020 to 2023) and  

appointed the NPPDO to proceed with a review of 

safety measures and keep the public continuously  

informed of relevant knowledge. Due to the Fukushima  

Daiichi nuclear incident at units 1,2,3 and 4 in  

Fukushima prefecture of Japan, public concern was 

raised while the governments of many countries 

turned to review their nuclear power plans. 

In this regard, the Ministry of Energy proposed 

to delay the nuclear power plant project in The Power 

Development Plan (2010 – 2030) first revision (PDP 

2012 Rev. 1) to review safety measures along with 

other preparations, e.g. the legislative framework, 

regulatory framework, as well as the involvement of 

stakeholders, and emergency response plan using 

lessons learned in Japan.

2. Power purchase from neighbouring countries

Power purchase from Lao People’s Democratic 

Republic

The governments of Thailand and Laos PDR  

have signed a Memorandum of Understanding to 

purchase 7,000 MW of electricity from Laos PDR  

by 2015. Six projects are currently operational, detail 

of which are as follows:

1) Theun–Hinboun (expansion) Project (220 

MW) – Power Purchase Agreement (PPA) was signed 
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ก่อสร้างโดยก�าหนดการจ่ายไฟฟาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
ในเดือนมีนาคม 2555

2) โครงการหงสาลิกไนต์ (1,473 MW) ได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ระหว่าง กฟผ. และผู้ลงทุน 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ก่อสร้าง และมีก�าหนดการจ่ายไฟฟาเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ได้ในเดือนมิถุนายน 2558 – มีนาคม 2559

3) โครงการเซเปียน–เซนำน้อย (390 MW) ปัจจุบัน 
กฟผ. อยู่ระหว่างจัดท�าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ซึ่ง
หากจดัท�าแล้วเสรจ็จะน�าเสนอคณะอนกุรรมการประสาน
ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟาระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง PPA 
โครงการดังกล่าวต่อไป

4) โครงการไซยะบุรี (1,220 MW) กระทรวง
พลังงาน/กฟผ. ได้ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
ดังกล่าวต่อสาธารณชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2554 และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระหว่าง กฟผ. กับผู้พัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2554 โดยก�าหนดการจ่ายไฟฟาเข้าระบบเชงิพาณิชย์ได้ใน
เดือนมกราคม 2562

5) โครงการนำงึม 3 (440 MW) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาร่าง PPA ของอัยการสูงสุด โดย
ก�าหนดการจ่ายไฟฟาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน
มกราคม 2560 

6) โครงการนำเงี๊ยบ 1 (260 MW) ได้มีการ 
ลงนาม Tariff MOU ระหว่าง กฟผ. และผู้พัฒนาโครงการ 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม
จัดท�าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) โดยก�าหนดการจ่าย
ไฟฟาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2561

3. ข ้อ เสนอโครงการการไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทยภายใต้กระทรวงพลังงาน

1) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ 
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟ้า
แรงสูง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟาที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งานระยะที่ 1 : ส่วนสถานีไฟฟาแรงสูง
ของ กฟผ. โดยให้ กฟผ. รับความเห็นของกระทรวง

between EGAT and investors was signed on 22  

December 2007. The plant is now construction and 
commercial operation is expected for March 2012.

2) Hongsa Lignite Project (1,473 MW) – Power 
Purchase Agreement (PPA) between EGAT and investors  
was signed on 2 April 2010. The plant is now under 
construction and commercial operation is expected 
between June 2015 and March 2016.

3) Xe-Pian Xe-Namnoi Project (390 MW) – 
Power Purchase Agreement is being drafted and will 
then. The presented to the subcommittee on power 
cooperation between Thailand and neighbouring 
countries for submission to the NEPC for approval. 

4) Xayaburi Project (1,220 MW) – The Energy 
Ministry and EGAT have previously revealed the project 
detail to the public following the Cabinet resolution 
on 27 September 2011. The sale-purchase agreement 
was signed by the EGAT and project developer on  
29 October 2011 with commercial operation expected 
for January 2019.

5) Nam Ngum Project 3 (440 MW) – The draft 
of Power Purchase Agreement is being reviewed by 
the Attorney General. The commercial operation is 
planned for January 2017.

6) Nam Ngeip Project 1 (260 MW) – The Tariff 
MOU between EGAT and the project developer was 
signed on 12 July 2011. Power Purchase Agreement is 
being drafted with the commercial operation planned 
for 31 January 2018. 

3. Proposals of Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) under the Ministry of Energy

1) Improvement and expansion project for  
dilapidated transmission system, Phase 1: High 
voltage station

On 18 January 2011, the Cabinet approved the 
improvement and expansion project for dilapidated 
transmission system, Phase 1: High voltage station 
under EGAT. In this regard, EGAT is required to seek 
recommendations from Ministry of Finance, Ministry 
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การคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป 
ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการ
โดยมีก�าหนดการจ่ายไฟฟาเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือน
เมษายน 2557

2) โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 และโครงการ 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้
อนุมัติในหลักการโครงการโรงไฟฟาจะนะ ชุดที่ 2 และ
โครงการโรงไฟฟาวังน้อย ชุดที่ 4 ของ กฟผ. ในวงเงิน
ลงทนุรวม 23,724.5 ล้านบาท และ 21,474 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ โดยในส่วนของโรงไฟฟาจะนะ ชดุที ่2 ให้ด�าเนนิการ
ได้เมือ่คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติให้ความเหน็ชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว 
และให้กระทรวงพลังงาน/กฟผ. รับความเห็นของ สศช.  
ส�านักงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม และคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.)  
ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน กฟผ. 
อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการ โดยก�าหนดการ
จ่ายไฟฟาเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟาวังน้อย ชุดที่ 4  
ในเดือนมิถุนายน 2557 และโครงการโรงไฟฟาจะนะ  
ชุดที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2557 

3) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนมาย–กก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการระบบส่งเพือ่รบัซือ้ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงัความ
ร้อนมาย–กก ของ กฟผ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ก่อสร้างสายส่ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน

มกราคม 2559 

of Natural Resources and Environment and National 
Economic and Social Development Board. Currently, 
the EGAT is implementing the project and the com-
mercial operation is scheduled for April 2014. 

2) Jana power plant (unit 2) and Wang Noi power 
plant (unit 4) projects

The Cabinet, on 22 February 2011, approved in 
principle Jana Power Plant (unit 2) and Wang Noi 
Power Plant (unit 4) projects under EGAT with an 
investment of 23,724.5 and 21,474 million baht 
respectively. The Jana Power Plant (unit 2) project 
will be allowed for implementation as soon as the 
National Environment Board grants an approval 
for the Environmental Impact Assessment. Then, 
the Energy Ministry and EGAT will have to review  
recommendations from NESDB, Bureau of the Budget, 
Ministry of Natural Resources and Environment and 
Energy Regulatory Commission before proceeding 
with relevant measures. The construction, under 
EGAT responsibility, is now underway with power  
distribution from Wang Noi Plant (unit 4) planned for 
June 2014 and Jana Plant (unit 2) planned for July 
of the same year.

3) Transmission project for power purchase 
from Mai-kok Thermal Power Plant

On 3 November, the Cabinet granted an approval 
for expected for EGAT’s transmission project for 
power purchase from Mai-kok Thermal Power Plant. 
The transmission cables are being installed with the 
completion expected for January 2016.

4) The expansion of power transmission system 
to accommodate SPP Cogeneration according to the 
2010 power purchase regulations

The Energy Ministry proposed the expansion of the 
main transmission system in order to accommodate  
SPP Cogeneration according to the 2010 regulations 
to the Cabinet on 18 October 2011. The EGAT is now 
proceeding with the construction of the grid with the 
completion expected between December 2014 and 

September 2015.
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4) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับ

โรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตาม

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า พ.ศ. 2553

กระทรวงพลังงานเสนอ โครงการขยายระบบส่ง

ไฟฟาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟาผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ 

Cogeneration ตามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟา ปี พ.ศ. 2553 

ของ กฟผ. ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 

ปัจจบุนั กฟผ. อยูร่ะหว่างด�าเนินการก่อสร้างระบบส่งไฟฟา

ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณเดอืนธนัวาคม 2557 

ถึงเดือนกันยายน 2558

5) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนำ้าเขื่อนคลองตรอน

เขื่อนกิ่วคอหมา และท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

เพือ่รับซือ้ไฟฟาจากโรงไฟฟาพลงัความร้อนมาย–กก 

ของ กฟผ. ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างสายส่ง

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 

4. การส่งเสรมิการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน 

1) การด�าเนนิการของคณะกรรมการบรหิารมาตรการ

ส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต 

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ) 

ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นโดย กพช. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และเร่งรัดการด�าเนินการ

พิจารณารับซื้อไฟฟาจากผู้ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

คณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการก�าหนดแนวทาง 

การคดักรองโครงการผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีนไว้  

ได้แก่ แนวทางการด�าเนินการพิจารณารับซื้อไฟฟาของ

การไฟฟาทัง้ 3 แห่ง แนวทางการปฏบิตัติามหลกักฎหมาย

ในการบอกเลิกสัญญาและห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 

สญัญาโครงการพลงังานหมนุเวยีน แนวทางการด�าเนนิการ 

กับโครงการที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด  

SCOD และแนวทางการด�าเนินการกับโครงการที่ได้รับ

การตอบรับซื้อไฟฟาแล้วแต่ไม่สามารถลงนามสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟาภายในระยะเวลาที่ระบุระเบียบการรับซื้อไฟฟา

5) Klong Tron, Kew Kor Ma dam and Chulabhorn 

Dam hydro power plants.

The Cabinet on 18 October 2011, approved the 

hydro electricity project in Klong Tron, Kew Kor Ma and 

Chulabhorn dams by EGAT. The project is currently 

underway with an expected completion in June 2017.

4. Promotion of Power Generation from Renew-

able Energy

1) A actions taken by the executive committee 

on promoting power generation from renewable energy 

The Managing Committee on Power Generation 

from Renewable Energy Promotion (Managing Commit-

tee) was set up by the NEPC on 29 July 2010 work on 

and tasked with the administration of the measures to 

promote electricity generation from renewable energy 

and accelerates lectricity purchase from power produc-

ers with electricity generation from renewable energy.

The Committee drew up measures for screening 

electricity generation from renewable energy projects. 

Such measures include guidelines for power purchase 

for the three electricity authorities, guidelines about  

the legal process for contract termination and  

prohibition of amendment to renewable energy  

project contracts, guidelines for dealing with projects 

failing to follow SCOD, and guidelines for dealing with 

projects which had have already been approved for 

power production but are unable to arrange for the 

power purchase contract signing within the period 

stated in the power purchase regulations.
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1.1) แนวทางการดำาเนินการพจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.)

  (1) แนวทางการด�าเนนิการพจิารณา ตอบรบัซือ้

ไฟฟ้า โครงการทีจ่ะพจิารณาตอบรบัซือ้ไฟฟาได้ จะต้องมี

การพิจารณาเงื่อนไขส�าคัญที่ครบถ้วนใน 8 ด้าน ดังนี้

  • มจีดุเชือ่มโยงกบัระบบส่งและระบบจ�าหน่าย

ไฟฟา หรอืระบบส่งทีช่ดัเจน

  • มกี�าหนด SCOD ทีแ่น่นอน

  • ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย หรือระบบส่ง 

สามารถรองรับการรับซื้อไฟฟาได้ตาม SCOD ที่ก�าหนด 

ข้างต้น

  • ผ่านความเหน็ชอบทางด้านเทคนคิจาก กฟผ.

  • มกีารวางหลกัค�า้ประกนั ส�าหรบัโครงการที่

ยืน่เสนอขายไฟฟาตามประกาศเรือ่ง การก�าหนดส่วนเพิม่

ราคารับซื้อไฟฟา ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

เดอืนสงิหาคม 2552

  • มแีผนการด�าเนนิการทีเ่หมาะสมและชดัเจน

  • โครงการที่ใช้ชีวมวลหรือขยะเป็นเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟา ต้องมีการชี้แจงแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง 

โดยโครงการที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาต้อง 

ไม่เป็นขยะยางรถยนต์หรือขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษในทุก 

ขัน้ตอนการผลติ 

  • ผูผ้ลติไฟฟาจากพลงังานลมจะต้องมหีลกัฐาน

แสดงความพร้อมของการจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่ต้ังโครงการ

พลงังานลม โดยมเีอกสารสทิธ ิหนงัสอือนญุาต หรอืหนงัสอื

ยนิยอมให้ใช้ทีด่นิอย่างชดัเจน จากบคุคลหรอืหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีใ่ช้พืน้ทีข่อง สปก. สามารถ

1.1) Guidelines for The Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT), The Provincial Electricity  

Authority (PEA) and The Metropolitan Electricity 

Authority (MEA) power purchase

  (1) Guidelines for consideration prior to 

making a decision on power purchase: Projects to 

be given confirmation of the power purchase must 

be assessed using the following eight criteria: 

  • The project must have a connecting point 

to a transmission system and distribution system or 

a transmission system, which could be easily seen.

  • Being well-equipped with a certain SCOD

  • The transmission system and distribution 

system or transmission system are able to support 

the electricity purchase according to the SCOD.

  • The project must be technically approved 

by Electricity Generating Authority of Thailand

  • For projects with a power sales proposal 

according to the announcement on adders for power 

purchase using renewable energy dated August 2009, 

a guarantee is required.

  • The project must have an appropriate 

and clear operating plan 

  • Projects using biomass or garbage as 

fuel for electricity generation need to declare the 

fuel source. In this regard, projects using garbage for 

electricity generation must not use tires or any kind 

of garbage which may cause pollution throughout the 

entire production process.

  • Power producers using wind energy need 

to declare a document showing the rights to use the 

land for establishing a wind farm i.e. title deeds, 

permit, or a document stating permission to use 

the land from involved person or agency. For power 

producers who use the land belonging to Agricultural 

Land Reform Office are allowed to submit a permit for 

land use from Agricultural Land Reform Office instead.
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แสดงเอกสารคัดแปลงที่ดินของ สปก.แทนเอกสารสิทธิ 

หนงัสอือนญุาต หรอืหนงัสอืยนิยอมให้ใช้ทีด่นิ

  (2) แนวทางการพิจารณาลงนามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า โครงการทีจ่ะพจิารณาลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟาได้ 

จะต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขส�าคัญที่ครบถ้วนใน 5 ด้าน

  • ได้รบัการตอบรบัซือ้ไฟฟาจากการไฟฟา

  • ผ่านความเหน็ชอบทางด้านเทคนคิจาก กฟผ.

  • ผ่านการตรวจสอบความพร้อมของโครงการ

ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม โดยมเีอกสาร

สทิธ ิหรอืหนงัสอืการยนิยอมใช้ทีด่นิอย่างชดัเจนจากบคุคล

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 2) มแีหล่งเงนิทนุโครงการ โดยมี

หนงัสอืสนบัสนนุทางการเงนิจากสถาบนัการเงนิในประเทศ 

หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย 

ส�าหรับโครงการทีม่ขีนาดก�าลงัผลติตดิตัง้ >100 kW (ยกเว้น

โครงการของหน่วยงานราชการ) 3) มกีารจดัหาเทคโนโลยี  

และ 4) ได้รับใบอนญุาต หรอือยูร่ะหว่างด�าเนนิการตาม 

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตตามที่กฎหมาย

ก�าหนดอย่างชดัเจน

  • ท�าข้อตกลงยินยอมการช�าระค่าใช้จ่ายการ

ปรบัปรงุระบบ (ถ้าม)ี

  • จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (ตามทีก่ฎหมายก�าหนด) และต้องน�าผลอนมุตั ิ

รายงานฯ จากส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมหรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ๆ ทีม่อี�านาจหน้าที่

อนมุตั ิมาแสดงต่อการไฟฟา

1.2) แนวทางการปฏิบัติตามหลักกฎหมายในการ

บอกเลิกสัญญาและห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

โครงการพลังงานหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 

เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย 

ตามมูลเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือห้ามเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเพิม่เตมิสญัญา ดงัน้ี (1) โครงการทีแ่จ้งความประสงค์ 

ขอยกเลิกสัญญาโดยยังไม่ถึงวันก�าหนดเริ่มต้นซื้อขาย

ไฟฟา (SCOD) (2) โครงการทีไ่ม่จดัส่งแผนการด�าเนนิงาน  

  (2) Guidelines for signing a power purchase 

contract: Projects qualified for making a power  

purchase contract have to meet the following five 

criteria:

   The project must have received a  

confirmation for power purchase from the Electricity 

Authority.

   The project must be technically approved 

by Electricity Generation Authority of Thailand.

   The project must have gone through an 

examination to ensure its readiness in four areas, 

i.e. 1) possessing an appropriate land by declaring 

title deeds or a document stating permission for land 

use from involved person or agency 2) possessing 

fund by declaring a financial support document from a 

source of domestic financial institutions or overseas 

financial institutions with branches in Thailand; this  

condition is applied for projects with production  

capacity of >100kW (except for a government project) 

3) possessing the required technology 4) possessing 

a license or being under the process to acquire all 

licenses required by the law.

   The project must agree to take respon-

sibility for the system-developing cost (if any).

   The project must have an EIA report 

(as required by the law) and submit the document 

which shows the report approval by Office of Natural 

Resources and Environmental Policy and Planning 

or other authorized governmental agencies to the 

Electricity Authority.

1.2) Guidelines for acting in compliance with 

the lands regarding termination of contract and 

prohibition for amendment of contract on renewable 

energy project 
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(Milestone) ตามที่การไฟฟาร้องขอ หรือไม่แจ้งความ

คืบหน้าการด�าเนินงานหรือขาดการติดต่อภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด (3) โครงการที่ไม่มีความคืบหน้าตามแผน

ด�าเนนิงานของโครงการ (Milestone) เม่ือถึงวนั SCOD (4) 

โครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบทางด้านเทคนิคจาก 

กฟผ. และไม่สามารถเลื่อน SCOD ให้สอดคล้องกับความ

พร้อมของระบบส่งไฟฟาได้ (5) โครงการทีข่อเปลีย่นแปลง

สาระส�าคัญของข้อเสนอโครงการ โดยห้ามมิให้โครงการ

ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟาแล้วเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญของ 

ข้อเสนอโครงการในด้านปริมาณพลังไฟฟาเสนอขาย  

สถานที่ตั้งโครงการ และเทคโนโลยี

1.3) แนวทางการดำาเนินการกับโครงการที่ไม่สามารถ

ดำาเนนิการได้ตามกำาหนด SCOD และแนวทางการดำาเนนิการ 

กับโครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้วแต่ไม่สามารถ

ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาทีร่ะบรุะเบยีบ

การรับซื้อไฟฟ้า

เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการ 

บริหารฯ ได้เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติตามหลัก 

กฎหมาย ตามมูลเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาหรือห้าม

เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

แนวทางการคัดกรองโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียน

  (1) โครงการที่ไม่สามารถด�าเนินการจ่ายไฟฟา

เข้าระบบได้ตามก�าหนด SCOD อันมีสาเหตุจากผู้ลงทุน

โดยโครงการที่ต้องการจะขยาย SCOD ต้องแจ้งการขอ

On 27 January 2011, the Managing Committee  

approved a proposal on guidelines for acting in  

compliance with the law regarding termination of 

contract and prohibition for amendment of contract 

as follows: (1) Projects which requests for termination 

of contract prior to the date of SCOD; (2) Projects 

which do not submit operating plans (milestone) 

as requested by the Electricity Authority? or do not 

report the progress of the project implementation or 

fail to maintain contact within the required period; (3)  

Projects which fail to reach the agreed milestone 

by the date of SCOD; (4) Projects whose proposed 

technique has not yet been approved by the  

Electricity Generating Authority of Thailand while the 

SCOD cannot be adjusted to conform to the readiness  

of electricity transmission system; (5) Projects which 

request for amending the essense of a proposal  

Projects with power purchase contract are not allowed 

amend the essense of the proposal in terms of the 

proposed sales volume, location of the project, and 

technology.

1.3) Guidelines for dealing with projects failing to 

meet SCOD, and guidelines for dealing with projects 

which already received approval but could not sign 

the power purchase contract within the period stated 

in the power purchase regulations

On 24 November 2011, the Managing Committee  

agreed up on guidelines for acting in compliance 

with the laws regarding termination of contract or  

prohibition for amendment of contract as follows:

Guidelines for screening power production  

projects using renewable energy.

  (1) Projects which fail to supply electricity to 

the grid within the period stated in SCOD as a result 

of the investors, the projects, if wishing to extend 
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ขยาย SCOD ก่อนครบก�าหนด SCOD จึงจะสามารถ

พิจารณาขยาย SCOD ได้ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน ตาม

มติ กกพ. โดยพจิารณาความพร้อม 4 ด้าน และความเป็น

ไปได้ในการด�าเนนิโครงการให้แล้วเสรจ็และจ่ายไฟฟาเข้า

ระบบทันก�าหนด SCOD ที่ขยายเวลาให้ใหม่ ทั้งนี้ หากได้

รับการขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 แล้วแต่ยังไม่สามารถจ่าย

ไฟฟาเข้าระบบได้ตาม SCOD ที่ได้ขยายเวลาให้ โดยไม่มี

เหตุทีจ่ะอ้างได้ตามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาและเงือ่นไขของ

สญัญาการซือ้ขายไฟฟา ให้การไฟฟาทัง้ 3 ด�าเนนิการเรือ่ง

การสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟาตามเง่ือนไขของสัญญาซื้อ

ขายไฟฟา ทั้งนี้ หากไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อ

ขายไฟฟา มอบหมายให้การไฟฟาทั้ง 3 ในฐานะคู่สัญญา

ท�าการยกเลิกภายใน 1 เดอืน และรายงานรายชือ่โครงการ

พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริหารฯ 

ทราบต่อไป

  (2) โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟาก่อน 

วนัที ่17 มนีาคม 2553 แต่ไม่ลงนามสัญญาภายในระยะเวลา 

ตามที่ก�าหนดในระเบียบการรับซื้อไฟฟา (ส�าหรับโครงการ 

SPP ต้องลงนามสัญญาซือ้ขายไฟฟาภายใน 2 ปี และส�าหรบั

โครงการ VSPP ต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟาภายใน  

60 วนั) มอบหมายให้การไฟฟาทีร่บัค�าร้องขอเสนอขายไฟฟา  

ด�าเนินการยกเลิกค�าร้องขอเสนอขายไฟฟาของโครงการ 

และด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา 

และรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ทราบต่อไป

SCOD, need to request for the extension of SCOD 

before the SCOD is reached. The SCOD extension will 

be approved for once lasting six months, as agreed 

by Electricity Regulatory Commission taking into 

account the readiness in four areas and possibility 

to complete the project and transmit the electricity 

into the grid within the extended SCOD period. If the 

projects fail to meet the approved extended SCOD 

without a reasonable cause according to the power  

purchase regulations and the conditions stated in  

the power purchase contract, EGAT, PEA and MEA 

is authorized to terminate the power purchase  

contract according to the conditions stated in the 

power purchase contract. However, in case such  

conditions are not stated in the power purchase  

contract, EGAT, PEA and MEA as the contract holder, 

is obliged to terminate the contract within one  

month and report the names of the renewable energy  

projects to the Managing Committee.

  (2) Projects which had been approved before 

17 March 2010 but later failed to sign the contract 

within the period stated in the power purchase  

regulations (for SPPs the power purchase contract must 

be signed within two years, and for VSPP, the power 

purchase contract must be signed within 60 days), 

the EGAT, PEA and MEA who received the power sale 

offer is obliged to terminate the offer and proceed with 

the power purchase regulations, and then report the  

Managing Committee.

  (3) Projects whose the power purchase 

contracts were signed are not allowed amend the 

essense of the power purchase contract in terms 

of the location, technology, proposed sales volume, 

except for the case of force majeure as stated in 

EPPO final P.77-156.indd   128 12/27/55 BE   11:22 AM



สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

129ส่ ว น ที่  4

  (3) โครงการที่ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแล้ว 

ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญในสัญญาซื้อขายไฟฟา  

ประกอบด้วย สถานทีต่ัง้ เทคโนโลย ีปรมิาณไฟฟาเสนอขาย  

ยกเว้นในกรณทีีเ่ป็นเหตสุดุวสิยัตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญา 

ทั้งนี้ โครงการที่มีการเปลี่ยนที่ตั้งโครงการ และเปลี่ยน 

จดุเชือ่มโยงอนัเกดิจากเหตสุดุวสิยั ทีม่กี�าลงัผลติไฟฟาเกนิ 

6 เมกะวัตต์ ต้องให้ กฟผ. พิจารณาจุดเชื่อมโยงใหม่ เพื่อ

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับการเชื่อมโยงไฟฟา

  (4) ยกเลิกค�าร้องขอเสนอขายไฟฟา โครงการ

พลังงานหมุนเวียนทุกประเภทเช้ือเพลิงที่ยังไม่ได้เสนอ

ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟาใน

รูปแบบ Adder นับตั้งแต่วันที่ กพช. มีมติ

  (5) ให้การไฟฟาทั้ง 3 ปฏิบัติตามระเบียบการ

รับซื้อไฟฟาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช ้

เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์เป็นเชื้อเพลิงเสริมในการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียน (พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานน�้าขนาดเล็ก พลังคลื่นหรือมหาสมุทร พลัง 

ความร้อนใต้พิภพ และก๊าซชีวภาพ) โดยให้ กกพ. ก�ากับ

ดูแลการซื้อขายไฟฟาให้ถูกต้องตามระเบียบโดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟาและภาครัฐเป็นส�าคัญ

  คณะกรรมการบรหิารฯ ได้มีการพจิารณารบัซ้ือ

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ตามแนวทางการคัดกรอง

โครงการพลังงานหมุนเวียนข้างต้น สามารถเปรียบเทียบ

ปริมาณไฟฟาที่ได้มีการรับซื้อไฟฟาในเดือนพฤศจิกายน 

2554 กับปริมาณเปาหมายตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทน 15 ปี  (Renewable Energy Development Plan: 

REDP) สรุปได้ดังตาราง

the contract. Projects with a production capacity of 

more than six MW whose location is changed, and 

whose connecting point is also changed due to force 

majeure need to be examined by the Electricity Gen-

erating Authority of Thailand in order to locate a new 

connecting point to ensure efficient connectivity.

  (4) Projects using all types of renewable  

energy, which were not yet proposed to the Managing  

Committee for considering the power purchase in the 

form of Adder as from the day of NEPC’s, are to be 

terminated resolution.

  (5) All three Electricity Authorities (EGAT, PEA 

and MEA) are required to strictly follow the power 

purchase regulations, especially regarding the use 

of commercial fuel as supplementary fuel for power 

production from renewable energy (wind energy, solar 

energy, small hydro energy, wave or ocean energy,  

geothermal energy, and biogas energy). In this regard, 

the Energy Regulatory Commission is required to 

ensure the compliance taking into consideration the 

benefits of electricity consumers and the public sector.

  The Managing Committee considered  

purchasing electricity generated from renewable 

energy according to the mentioned guidelines for 

screening renewable energy project. A comparison 

between the purchase volume in November 2011 and 

target volume in the Renewable Energy Development 

Plan (REDP) is summarized in the table
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เชือ้เพลงิ
Fuel Type

ปรมิาณเป้าหมาย
REDP

(เมกะวัตต์)
Target volume 
REDP (MW)

ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
with actual

transmission
to the grid

ลงนาม PPA แล้ว (รอ COD)
with PPA

already signed
(waiting for COD)

ได้รบัการตอบรบัซือ้แล้ว
(ยงัไม่ลงนาม PPA)
with acceptance

to purchase
(pending PPA signing)

อยูร่ะหว่างการพจิารณา
ตอบรบัซือ้ไฟฟ้า

Under consideration
for purchase

จำานวน
(ราย) 

Number 
project

ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอขาย

(MW)
volume 
offered 
(MW)

จำานวน 
(ราย)

Number 
project

ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอขาย

(MW)
volume 
offered 
(MW)

จำานวน 
(ราย)

Number
project

ปรมิาณพลงัไฟฟ้า
เสนอขาย
 (MW)
volume 
offered 
(MW)

จำานวน 
(ราย)

Number
project

ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้าเสนอขาย

 (MW)
volume 
offered 
(MW)

พลังงาน
แสงอาทิตย์

Solar energy

500 85 65.14 438 2,048.33 65 368.41 183 1,116.85

ก๊าซชีวภาพ
Biogas

120 70 106.93 33 60.28 26 41.92 47 76.00

ชีวมวล
Biomass

3,700 84 704.72 220 1,564.15 50 406.69 36 264.43

ขยะ
Municiple 

Solid Waste 
(MSW)

160 12 37.33 21 108.67 6 7.28 8 78.45

พลังน�า
Hydro energy

324 6  13.28 5 6.10 2 0.305 1 0.03

พลังลม
Wind energy

800 3 0.38 17 308.28 24 356.25 17 488.49

รวม
Total

5,604 260 927.78 734 4,095.81 173 1,180.85 292 2,024.25

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปริมาณพลังไฟฟา 

เสนอขายจากผูผ้ลติไฟฟาเอกชนของเชือ้เพลงิบางประเภท 

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล สูงเกินกว่า 

เปาหมายแผน REDP 15 ปีอยู่มาก นอกจากนี้ยังพบว่า 

ปริมาณไฟฟาที่จ่ายเข้าระบบจริง (COD) มีปริมาณน้อย

มากหากเปรียบเทียบกับปริมาณไฟฟาที่ได้รับการลงนาม

สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ

จ�านวนมากไม่มีความตั้งใจจริงในการด�าเนินโครงการ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตย์พยายามด�าเนินโครงการให้ล่าช้า

และท�าการขอขยายวัน SCOD เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพิ่ม 

มากข้ึน ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

มีราคาลดลงอย่างมากในช่วงปี 2552 เป็นต้นมา ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาพลังงานของกระทรวงที่ได้

ก�าหนดไว้

From the information above, it is clear that the  

volume of electricity offered by private power  

producers who use some certain kinds of fuel such 

as solar energy, and biomass far exceeds the target 

stated in the 15-year REDP. Moreover, it was found 

that the actual volume of electricity distributed into 

the grid is for below the agreed volume in PPA. This 

shows that a number of power producers are not 

committed to working on the project, particularly 

those using solar energy, who always tried to delay 

the projects and requested for SCOD extension to 

gain more benefits from the price of solar panel which 

has markedly dropped since 2009. This has affected 

the Ministry’s Power Development Plan. 

Table of the purchasing electricity generated from renewable energy in November 2011 that compared
with the target volume in the REDP

ตารางปริมาณไฟฟ้าที่รับซื้อในเดือนพฤศจิกายน 2554 เทียบกับปริมาณเป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
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ดังนัน้ เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2554 คณะกรรมการ 

บรหิารฯ จงึพจิารณาด�าเนนิการกบัโครงการทีไ่ม่สามารถ

ด�าเนินการจ่ายไฟฟาเข้าระบบได้ตามก�าหนด SCOD และ

มีมติ คือ “โครงการที่ไม่สามารถด�าเนินการจ่ายไฟฟาเข้า

ระบบได้ตามก�าหนด SCOD อันมีสาเหตุจากผู้ลงทุน โดย

โครงการที่ต้องการจะขยาย SCOD ต้องแจ้งการขอขยาย 

SCOD ก่อนครบก�าหนด SCOD จึงจะสามารถพิจารณา

ขยาย SCOD ได้ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน ตามมติ กกพ.  

โดยจะพิจารณาความพร้อม 4 ด้าน และความเป็นไปได้ 

ในการด�าเนนิโครงการให้แล้วเสรจ็และจ่ายไฟฟาเข้าระบบ

ทนัก�าหนด SCOD ทีข่ยายเวลาให้ใหม่ ทัง้นี ้หากได้รบัการ

ขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 แล้วแต่ยังไม่สามารถจ่ายไฟฟา

เข้าระบบได้ตาม SCOD ที่ได้ขยายเวลาให้ โดยไม่มีเหตุ

ที่จะอ้างได้ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาและเงื่อนไขของ

สญัญาการซือ้ขายไฟฟา ให้การไฟฟาทัง้ 3 ด�าเนนิการเรือ่ง

การสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟาตามเง่ือนไขของสัญญาซื้อ 

ขายไฟฟา และหากไม่มีการก�าหนดเง่ือนไขในสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟา มอบหมายให้การไฟฟาทั้ง 3 ในฐานะคู่สัญญา

ท�าการยกเลกิภายใน 1 เดอืน และรายงานรายชือ่โครงการ

พลังงานหมุนเวียนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริหารฯ 

ทราบต่อไป”

ต่อมา เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554 กพช.เหน็ชอบ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% 

ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2564) (AlternativeEnergy 

Development Plan: AEDP 2012 – 2021) โดยส่วนของการ

ส่งเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือกได้ก�าหนดเปาหมายการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนรวม 9,201 เมกะวัตต์

5. การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

ระบบ Cogeneration 

รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนการรับซื้อ

ไฟฟาจากผู้ผลิตไฟฟาด้วยระบบ Cogeneration ต้ังแต่ปี 

2535 เป็นต้นมา โดยได้ขยายปรมิาณพลงังานไฟฟารบัซือ้

มาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 

Therefore, on 24 November 2011, the Managing 

Committee decided to take some actions on projects 

failing to meet SCOD, and issued a resolution stat-

ing that “projects which fail to supply electricity to 

the grid within the period stated in SCOD as a result 

of the investors, the projects, if wishing to extend 

SCOD, need to request for the extension of SCOD 

before the SCOD is reached. The SCOD extension will 

be approved for once lasting six months, as agreed 

by Electricity Regulatory Commission taking into 

account the readiness in four areas and possibility 

to complete the project and transmit the electricity 

into the grid within the extended SCOD period. If the 

projects fail to meet the approved extended SCOD 

without a reasonable cause according to the power 

purchase regulations and the conditions stated in 

the power purchase contract, EGAT, PEA and MEA 

is authorized to terminate the power purchase  

contract according to the conditions stated in the 

power purchase contract. However, in case such 

conditions are not stated in the power purchase  

contract, EGAT, PEA and MEA  as the contract holder, 

is obliged to terminate the contract within one month 

and report the names of the renewable energy pro-

jects to the Managing Committee.”

Then, on 30 November 2011, NEPC granted an 

approved for the Alternative Energy Development Plan: 

AEDP 2012-2021. For the electricity generation from 

renewable energy and alternative energy promotion, 

a target of 9,201 MW was set for power production 

from renewable energy.

5. The electricity purchase from SPPs using the 

cogeneration system

The government has a policy to promote energy 

saving and energy efficiency by purchasing electricity  
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ท�าให้ต้องยุติการรับซื้อไฟฟาจากผู้ผลิตไฟฟารายเล็ก 

(SPP) ระบบ Cogeneration เชื้อเพลิงพาณิชย์ ประเภท

สัญญา Firm และได้มีการส่งเสริมอีกครั้งในปี 2543  

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549  

เห็นชอบตามมติ กพช.เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ใน

การก�าหนดมาตรการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมให้มี

การใช้พลงังานอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ด้วยการ 

สนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟาจากผู้ผลิตไฟฟารายเล็ก  

(SPP) ด้วยระบบ Cogeneration ในปริมาณที่เหมาะสม

ผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก SPP และระเบียบการ 

รับซื้อไฟฟาจากผู้ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)

เพื่อเป็นการด�าเนินตามนโยบายและแผนพัฒนา

พลังงานของประเทศดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในเดือน

มกราคม 2550 เห็นชอบให้ กฟผ. เปิดรับซื้อไฟฟาจาก 

SPP ทกุประเภทเชือ้เพลงิ ตามทีก่�าหนดในระเบยีบการรบั

ซื้อไฟฟาและให้ขยายปริมาณรับซื้อไฟฟาจากเดิม 3,200 

เมกะวัตต์ เป็น 4,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ การผลิตไฟฟาของ 

SPP ระบบ Cogeneration (SPP–Cogen) สามารถน�าไฟฟา

ที่ผลิตได้จ�าหน่ายให้การไฟฟาและลูกค้าอุตสาหกรรม

ในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟา

ก�าหนดจากหลักการต้นทุนที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง

ได้ในอนาคต (Long Run Avoided Cost) จากการรับซื้อ

ไฟฟาจาก SPP ณ ราคารับซื้อที่ SPP ได้รับในแต่ละเดือน 

ประกอบด้วยค่าพลังไฟฟา (Capacity Payment) และค่า

พลังงานไฟฟา (Energy Payment) พร้อมทั้งการก�าหนด

เงื่อนไขประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาด้วย

from power producers who use the cogeneration system  

since 1992 and has always increased the volume 

of power purchase. Until the economic crisis arose 

in 1997, the government needed to halt the power 

purchase from SSPs who generate electricity by  

cogeneration system with commercial fuel in the “Firm”  

type of contract. The government later resumed the 

power purchase in 2000. On 21 November  2006, the 

cabinet agreed with NEPC’s regulation approved on  

6 November 2006 regarding energy supply measures 

by promoting energy saving and energy efficiency. The 

measures included power purchase at an appropriate 

volume from SSPs using cogeneration system based 

on the regulations on power purchase from SSPs 

and the regulations on power purchase from VSPPs.

To implement the mentioned power development  

policy and plan, in January 2007, the cabinet  

entrusted the Electricity Generating Authority of  

Thailand with the task to purchase electricity from 

SPPs with power production from all kinds of fuel  

according to the regulations on power purchase. 

EGAT, moreover had to expand the purchase  

volume from 3,200 MW to 4,000 MW. The SPPs 

with Cogeneration system (SPP-Cogen) were allowed 

to distribute electricity to EGAT’s grid and industrial 

consumers located in adjacent areas. The purchasing 

price structure was determined by the EGAT’s long 

term avoided cost from the monthly purchase rate 

offered to SPPs, which comprises capacity payment, 

and energy payment, with a condition for power  

generation efficiency.
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ต่อมา กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบผลการ

พิจารณาค�าร้องและข้อเสนอการขายไฟฟาจากการผู้ผลิต

ไฟฟารายเลก็ฯ ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration 

ที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนธันวาคม 2553 จ�านวน 22 

โครงการ ปรมิาณไฟฟาเสนอขายจ�านวน 1,980 เมกะวตัต์  

ภายใต้กรอบปริมาณการรับซื้อไฟฟาประมาณ 2,000  

เมกะวตัต์ และ กกพ. ได้เสนอให้ กฟผ. แจ้งผลการพจิารณา

ให้ผู้ยื่นเสนอขายไฟฟาทราบทุกราย โดยรายที่ได้รับการ

ตอบรับซื้อไฟฟา กรณีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวัน SCOD  

ให้ กฟผ. สงวนสิทธิ์เป็นผู้ก�าหนดวัน SCOD ให้สอดคล้อง

กบัแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 

– 2573 (PDP2010) ส�าหรบัผูย้ืน่เสนอขายไฟฟาทีไ่ม่ได้รบั

การตอบรับซื้อไฟฟา ให้ กฟผ.ระบุผลการพิจารณาด้วย

6. นโยบายการกำาหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

ในเดือนตุลาคม 2548 กพช. ได้เห็นชอบข้อเสนอ

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟาขายส่ง โครงสร้างอัตราค่าไฟฟา

ขายปลีก สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟาโดยอัตโนมัติ การ

ชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟา และแนวทางการก�ากับ

การด�าเนินงานตามแผนการลงทุนของการไฟฟา โดยให้มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นมาทั้งนี้หลัก

เกณฑ์ทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาก�าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟาที่ใช้นั้นเป็นข้อเสนอหลักเกณฑ์ทางการเงิน

ที่ใช้ส�าหรบัการพจิารณาก�าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา

ในปี 2549 – 2551 ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนอัตราค่า

ไฟฟาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

Later, the ERC approved electricity proposals 

from 22 SPPs in the Firm contract with Cogeneration 

system selected in December 2010. All 22 SPPs had a 

combined production of capacity of 1,980 MW against 

the purchasing limit of approximately 2,000 MW.  

ERC also asked for the EGAT to announce result of 

consideration to SPPs. For successful SPPs, if they 

would like to change the SCOD date, the Electricity 

Generating Authority of Thailand reserves all rights 

to reset the SCOD date to ensure conformity with 

Power Development Plan 2010 – 2030 (PDP 2010). 

For those who were rejected, EGAT is also authorized 

to inform them of the result. 

6. The policy on power price structure

In October, 2005, NEPC granted approvals 

for the wholesale power price structure, the retail 

power price structure, The Ft formula, an income  

compensation among the three Electricity Authorities’s,  

and guidelines for to ensure proper implementation 

of the Electricity Authority’s investment plan. All  

documents have come into force since October, 

2005. The financial rules on which are those the  

power price structure is based used for considering the 

power price structure during 2006 – 2008. Therefore,  

a revision of the price is need to keep pace with the 

changing economic and social context.
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เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2554 กพช. เหน็ชอบนโยบาย

การก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟาของประเทศไทย 

ปี 2554 – 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) นโยบายโครงสร ้างอัตราค ่าไฟฟ ้าของ

ประเทศไทยปี 2554 – 2558 วัตถุประสงค์เพื่อก�าหนด

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟาของประเทศไทยให้สะท้อนถึง

ต้นทนุในการจดัหาไฟฟาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม ตลอด

จนส่งเสริมให้มกีารใช้ไฟฟาอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสม

กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยค�านึงถึงการดูแลผู้ใช้

ไฟฟาบ้านอยูอ่าศยัทีม่รีายได้น้อย โดยอตัราค่าไฟฟาต้องมี

ความเหมาะสมกบัลกัษณะโครงสร้างเศรษฐกจิและสงัคม 

เป็นอัตราค่าไฟฟาที่สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

มากทีส่ดุ อตัราค่าไฟฟาส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟาประเภทเดียวกนั

ต้องเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ยกเว้น

ไฟฟาพิเศษส�าหรับธุรกิจบนเกาะ

 2) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจะมีการแยกต้นทุน

ของแต่ละกิจการอย่างชัดเจนและโปร่งใส สามารถตรวจ

สอบได้อย่างเป็นระบบและต้องอยู่ภายใต้กรอบค่าใช้จ่าย

การด�าเนินงานของการไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ โดยการ

พิจารณาผลตอบแทนการลงทุนของการไฟฟาจะต้อง

พิจารณาภายใต้เง่ือนไขกรอบค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน

ของการไฟฟาทีม่ปีระสทิธภิาพ ปรบัปรงุประสทิธภิาพการ

ด�าเนนิงานของการไฟฟาอย่างต่อเนือ่ง และมฐีานะการเงนิ

ทีส่ามารถขยายการด�าเนนิงานได้อย่างเพยีงพอในอนาคต 

จึงเห็นควรให้มีกลไกในการติดตามการลงทุนของการ

ไฟฟาให้เป็นไปเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพบริการและ

ความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศไทย โดยก�าหนด 

On 23 September 2011, the NEPC reached an 

agreement on the policy on the power price structure 

for 2010 – 2025, as detailed below:

1) The policy on the power price structure for  

2011 – 2025 aims at setting a price structure which 

reflects the cost of electricity supply in an appropriate  

and fair manner. The policy also encourages the 

efficient use of electricity in a way that fits with the 

economic and social context with special attention 

to low-income electricity consumers. The electricity 

charge must be suitable for economic and social 

structures, clearly reflecting the cost. A uniform tariff 

must be applied for consumers of the same type 

except for businesses located on islands.

2) The power price structure needs to provide 

a breakdown of the cost of each business in a clear 

and transparent manner: the price structure must 

be open for systematic scrutiny, and must not ex-

ceed the Electricity Authority’s efficient operating. To  

consider the Electricity Authority’s return on  

investment, the consideration must be based on 

the Electricity Authority’s expense, the continuous 

improvement of the operation, and sound financial  

status sufficient to support future expansion. Therefore,  

a mechanism must be developed to followup the 

Electricity Authority’s investment to ensure service 

standards and the country’s power supply stability. In 

this regard, an adjustment is required for Electricity  

Authority’s investment which fails to follow the  

appropriate investment plan used for developing  

the power price structure, Investment which is  

considered unnecessary or inefficient, or the crawl 

back investment.

3) The prices of electricity which EGAT sells 

to Metropolitan Electricity Authority and Provincial 

Electricity Authority should be of the same structure 
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ให้มีบทปรับการลงทุนของการไฟฟาไม่เป็นไปตามแผน 

การลงทุนที่เหมาะสมที่ใช้ในการก�าหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าไฟฟาหรอืการลงทนุในโครงการทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นหรอื

ไม่มีประสิทธิภาพ (Crawl Back)

 3) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที ่กฟผ. ขายให้  

กฟน. และ กฟภ. ควรก�าหนดเป็นโครงสร้างเดียวกันซ่ึง

ประกอบด้วย ค่าผลิตไฟฟา และค่ากิจการระบบส่ง โดย

ค่าไฟฟาจะแตกต่างกนัตามระดบัแรงดนัและช่วงเวลาของ

การใช้ไฟฟา (Time of Usage–TOU) และควรก�าหนดบท

ปรับค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟา (Power Factor) ในระดับ

ขายส่งส�าหรับการไฟฟาทั้ง 3 แห่งและผู้ประกอบกิจการ

ไฟฟาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

พร้อมทั้งการก�าหนดเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟา

ฝ่ายจ�าหน่ายในลกัษณะทีต้่องตดิตามตรวจสอบตามหน่วย

จ�าหน่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (Output Base) โดยผ่านกลไกกองทนุ

พัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 (1) ของ พ.ร.บ. ประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

 4) โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ประกอบ

ด้วยค่าไฟฟาฐาน (G, T, D, R) ที่ควรทบทวนทุก 2 ปี 

เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และค่าไฟฟาตามสูตรปรับ

อัตราค่าไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยให้ก�าหนดอัตราค่า

ไฟฟาขายปลีกสะท้อนต้นทุนตามช่วงเวลาและลักษณะ

การใช้ไฟฟาของผูใ้ช้ไฟฟาแต่ละประเภทให้มากทีส่ดุ ตลอด 

จนดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้า 

ไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน โดยโครงสร้างอัตราค่าไฟฟา

ฐานมลีกัษณะเป็นอตัราก้าวหน้า (ProgressiveRate) และ

which comprises the electricity generation cost, and 

transmission system cost. The electricity charge will 

differ depending on the pressure level and time of  

usage (TOU). The power factors used for the  

calculation of wholesale price among all three  

Electricity Authorities and power producer should be 

adjusted to match with the current situation. An income  

compensation among the Electricity Distribution  

is needed in order to check output base through a 

mechanism of Power Development Fund article 97 (1) 

in the Royal Decree on Energy Business B.E. 2550

4) The retail price structure includes G,T,D,R, 

base charge which must be revised every two years 

in order to make it reflect the actual investment cost 

and efficient operating cost as well as the Ft rate. The 

retail price to best reflect the actual cost at each par-

ticular time and consumption behaviour of each type 

of consumer, which includes low-income consumers 

with mothly consumption not exceeding 90 units per 

month. The base charge is structured in the form of 

progressive rate with monthly service charge included.  

Consumers should be able to follow different  

electricity rates according to their period of usage.  

The retail price should also be regularly revised  

taking into consideration the real cost. Moreover 

measures for the adjustment of the retail power  

factors should be introduced for medium and large  
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ก�าหนดอัตราค่าบริการรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟาสามารถ 

เลือกใช้อัตราค่าไฟฟาที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของ 

การใช้ และอัตราค่าไฟฟาควรเป็นอัตราที่มีการทบทวน

หรอืปรบัปรงุอย่างสม�า่เสมอ โดยพจิารณาตามต้นทนุทีแ่ท้

จริง และควรก�าหนดบทปรับค่าตัวประกอบก�าลังไฟฟา 

(Power Factor) ในระดบัขายปลกีส�าหรบัผูใ้ช้ไฟฟากจิการ

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง เพื่อให้

สะท้อนถึงภาระการลงทุนในการปรับปรุงค่าตัวประกอบ

ก�าลังไฟฟาของการไฟฟาฝ่ายจ�าหน่าย ทัง้นีอ้ตัราค่าไฟฟา

ขายปลกีควรสะท้อนความมัน่คง ความถีข่องแรงดันไฟฟา 

ตามลกัษณะความต้องการใช้ไฟฟาของผูใ้ช้ไฟฟาประเภท 

ต่างๆ และควรก�าหนดค�านิยามของอัตราค่าไฟฟา 

ขายปลีกแต่ละประเภทให้มีความชัดเจน ตลอดจนมีกลไก

ในการทบทวนการรับภาระค่าไฟฟาระหว่างกลุ่มที่เกิดขึ้น 

การพิจารณาบทปรับกรณีใช้ไฟฟาผิดวัตถุประสงค์ และ

ก�าหนดให้ค�านวณอัตราค่าบริการพิเศษส�าหรับธุรกิจบน

เกาะและอัตราค่าไฟฟาส�าหรับผู้ใช้ไฟฟาระบบเติมเงิน

เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการด�าเนินโครงการของ

การไฟฟา

 5) การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยใช้

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟาโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพื่อ

สะท้อนต้นทนุถงึการเปลีย่นแปลงของต้นทนุทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของการไฟฟาอย่างแท้จรงิ มคีวามโปร่งใสเป็น

ธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟา ควรมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน  

ค่า Ft ควรประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และ 

ค่าซื้อไฟฟา ที่ เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเชื้อเพลิงและ 

ค่าซื้อไฟฟาฐานที่ใช ้ในการก�าหนดโครงสร้างอัตรา 

ค่าไฟฟา รวมถึงผลกระทบจากนโยบายของรัฐ เช่น ส่วน

เพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

7. แผนเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤติด้าน

พลังงานไฟฟ้า

กระทรวงพลังงาน ได้มีนโยบายในการพัฒนา

พลังงานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน 

โดยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ และ

การมีแผนเตรียมพร้อมรองรับสภาวะวิกฤติการณ์ด้าน

พลังงาน โดยมอบหมายให้ สนพ. ด�าเนินการจัดท�าแผน

entrepreneurs, as well as entrepreneurs of some 

particular operations to reflect investment burden in 

adjusting power factors that the power distributing 

agents have to bear. The retail price should reflect the 

stability, frequency of voltage according to the demand 

from each type of consumers. The retail price for each 

type of consumers should be clearly defined while 

a mechanism for revising electricity burden among  

groups should be put in place. In addition, punishment  

for misuse electricity and special service charge for 

business having operations on island and for pre–paid  

consumers are to be introduced to reflect the Electricity  

Authority’s actual cost.

5) The adjustment of Ft charge showed be 

made to reflect the changing cost, which is beyond 

the, control of the Electricity Authority. Moreover, the 

adjustment of Ft charge must be transparent and 

fair for consumers, and should be made every four 

months. The Ft should be composed of the fuel cost 

and power purchase cost which are different from the 

fuel cost and power purchase cost used to shape the 

power price structure, as well as an impact from the 

governmental policy such as the additional volume 

purchase from power producers using renewable 

energy, etc.

7. The Emergency Plan for Electricity Crisis

Ministry of Energy has a policy to ensure the 

country’s energy stability by providing sufficient and 
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รองรบัสภาวะวกิฤตด้ิานพลงังานไฟฟา เพือ่เป็นการเตรยีม

ความพร้อมในการรองรับวิกฤติด้านพลังงานไฟฟาของ

ประเทศไทยในอนาคต และเพื่อให้การจัดท�าแผนรองรับ 

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟาของประเทศไทยเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถบรรลเุปาหมายทีก่�าหนด 

สนพ. จึงแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าแผนรองรับสภาวะ

วิกฤติด้านพลังงานไฟฟา ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สนพ. 

สกพ. การไฟฟาทั้ง 3 แห่ง และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

สาขาพลงังานไฟฟา เพือ่ท�าหน้าทีร่วบรวม ศกึษา วเิคราะห์ 

เสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการพลงังานของประเทศ

ในสภาวะวกิฤตด้ิานพลงังานไฟฟา และจัดท�าแผนรองรบั

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟา รวมทั้งร่วมกันซักซ้อม

แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟาและเสนอ

แนะแนวทางเพื่อปรับปรุงแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน

พลังงานไฟฟาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ณ วนัที ่3 เมษายน 2554 คณะท�างานและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมกนัซกัซ้อมแผนรองรบัสภาวะวกิฤติด้าน

พลังงานไฟฟาตามสถานการณ์สมมตทิีค่ณะท�างานจดัท�า

แผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟาได้ให้ความ 

เห็นชอบ ณ โรงไฟฟาระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถ

สรุปผลการซักซ้อมได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

(1) เพือ่ให้คณะท�างานจดัท�าแผนรองรบัสภาวะวกิฤติ

ด้านพลังงานไฟฟา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้

ในหลกัการ วธิกีารและขัน้ตอนการปฏบิติัตามแผนรองรบั

สภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟา

(2) เพือ่เตรยีมความพร้อมกรณเีกิดสภาวะวกิฤตด้ิาน 

พลงังานไฟฟา โดยด�าเนนิการซกัซ้อมการด�าเนนิงานภายใต้ 

หลักการตามแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟา 

เพื่อให้คณะท�างานจัดท�าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้าน

พลังงานไฟฟา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบและ

เข้าใจบทบาท หน้าที่ ในการด�าเนินงาน ตลอดจนเกิด

ความคล่องตัวในการด�าเนินงานเมื่อเกิดสถานการณ์

สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟา รวมถึงเป็นแนวทางเพื่อ

น�าไปปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

stable energy supply while having in place an emer-

gency plan for energy crisis. In this regard, Ministry 

of Energy appointed EPPO to develop an emergency 

plan for electricity crisis. EPPO, thus formed a working 

group to draw up the plan. Members of the working 

group consist of representatives from the Energy  

Policy and Planning Office, the Energy Regulatory  

Commission, the three Electricity Authorities, and 

academic experts on electricity. The working group 

later charge of collecting, studying, and analyzing 

information, and proposing recommendations for 

energy management in times of electricity crisis. The 

scope of work also covers developing an emergency 

plan for electricity crisis; and, organizing electricity 

crisis drills, as well as proposing recommendations 

for improving the emergency plan to keep pace with 

the current situation.

On 3 April 2011, the working group in collaboration 

with involved agencies, organized’s an emergency drill 

using a scenario approved by the working group at 

Rayong Power Plant, Rayong. Details of the drill are 

summarized below:

Objectives

(1) To equip members of the working group and 

officials concerned with knowledge about principles, 

methods, and steps to do according to the emergency 

plan. 

(2) To ensure the correct understanding of the 

roles, duties, and procedures among members of 

the working group and other officials concerned in 

the time of electricity crisis, which will lead to better 

preparedness 

Simulation exercise

The exercise took place on 5 April 2010 under 

the scenario that the Electricity Generating Author-

ity of Thailand needed to halt electricity distribution 

EPPO final P.77-156.indd   137 12/27/55 BE   11:22 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

138 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

สถานการณ์สมมติ

โดยการสมมติเหตุการณ์ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 

2554 ว่า กฟผ.จ�าเป็นต้องดับไฟฟาประมาณ 1,400  

เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นการไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

700 เมกะวัตต์ และการไฟฟาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 700  

เมกะวัตต์ เนื่องจากเกิดการรั่วของก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) 

ที่ Common Header จังหวัดระยอง ท�าให้ก๊าซฯ หายไป  

600 MMsfcd คิดเป็นก�าลงัผลติประมาณ 3,500 เมกะวตัต์  

หลังจากที่ กฟผ. บริหารจัดการก�าลังการผลิตอื่นทดแทน

แล้ว ท�าให้ต้องขอดับไฟฟาปริมาณ 1,400 เมกะวัตต์  

พร้อมทั้งเกิดเหตุการณ์วิกฤติซ�้าซ้อนในส่วนของสาย 

ระบบส่งและสายระบบจ�าหน่าย และให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการดำาเนินการ

1. ควรมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์สัดส่วน

การดับไฟฟาระหว่าง กฟน.กบั กฟภ.ให้เหมาะสมกบัสภาพ

การณ์ในปัจจุบัน และทบทวนแผนการดับไฟฟาของการ

ไฟฟาฝ่ายจ�าหน่ายว่าพิจารณาดับไฟฟาในส่วนของผู้ใช้

ไฟฟาประเภทใดก่อน รวมทั้งควรมีการออกกฎระเบียบ

เพิม่เตมิ เพือ่ให้อ�านาจกบัการไฟฟาในการขอดบัไฟฟาเมือ่

เกิดเหตุการณ์วิกฤติต่อระบบไฟฟา โดยผู้แทน สกพ.รับไป

ด�าเนินการ

2. ควรมีศูนย์สื่อสารในสภาวะวิกฤตด้านพลังงาน

ไฟฟา (War Room) และแนวทางในการสื่อสารเหตุการณ์

สภาวะวิกฤติต่อสาธารณชนแบบบูรณาการ โดยให้มีการ

เชือ่มโยงระหว่างแผนการสือ่สารฯ ของการไฟฟาทัง้ 3 แห่ง 

และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และขอให้มกีารซ้อมเพือ่

เตรียมความพร้อมในปีต่อๆ ไป

3. ควรจะพิจารณาให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือระบบไฟฟาในระหว่างที่เกิด

เหตุการณ์สภาวะวิกฤติ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมี 

Self – Generation

for the volume of 1,400 MW divided, being 700 MW 

for Metropolitan Electricity Authority and 700 MW 

for Provincial Electricity Authority. It was a result of 

natural gas leakage at Common Header, Rayong. 

The gas leakage of 600 MMsfcd accounts for  

approximately 3,500 MW of production capacity. 

After the Electricity Generating Authority of Thailand  

managed to find alternative energy production, it 

needed to halt the electricity distribution for the 

volume of 1,400 MW. Simultaneously, another crisis 

occurred at the transmission line and distribution  

system. All involved agencies were required to  

manage the crisis. 

Suggestions recommendations from the exercise 

1. There should be a revision on a proportion-

ate suspension of electricity distribution between 

the Metropolitan Electricity Authority and Provincial 

Electricity Authority to suit the current situation. 

Moreover, the suspension of electricity distribution 

from the Electricity Distribution agencies should 

be reviewed to sort out priorities for power supply  

suspension among the various groups of consumers. 

Some additional regulations should be introduced to 

authorize the Electricity Authority to halt electricity 

distribution in time of electricity crisis. In this regard, 

a representative from the Energy Regulatory Commis-

sion takes responsibility for the issue.

2. A war room on electricity crisis and an  

integrated communication system should be  

established by developing a link of communication 

plans of all the three Electricity Authorities and  

involved governmental agencies. Moreover, an  

emergency drill should be organized every year.

3. Industrial plants should be allowed to  

participate in providing electricity during the  

electricity crisis since some factories are well-

equipped with self-generation system.
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ด้านอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน
1. การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

 • โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก ๊าซชีวภาพ  

ปี 2554

 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

เห็นความส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือผลักดันให้เกิด

การผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดย

ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งในด้าน

การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ก๊าซชีวภาพเป็น

อีกทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย 

และด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมในทุกส่วน

ที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก ๊าซชีวภาพ มี

วัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งลงทุนก่อสร้าง

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากนำเสียและของเสียในภาค

เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน (ขยะ

เศษอาหาร) ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเงิน

สนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยมีเปาหมายการส่งเสรมิในปี 2551 – 2555 ให้สามารถ

ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 761.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ง 

ผลการด�าเนนิงานโครงการในปี 2554 คาดว่าจะสามารถ

ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 741.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ดังแสดงในตารางที่ 1

Energy conservation and renewable energy
1. The Biogas Technology Promotion

 • The project on biogas technology  

promotion for 2011

 The Energy Policy and Planning Office realises 

the need to encourage full – scale biogas production  

in Thailand by developing a policy to promote  

biogas production, which covers the investment, and 

technological development to make biogas a choice 

of alternative energy in Thailand. EPPO also promoted 

the project implementation which covers every sector 

concerned.

 The project on biogas technology promotion 

aims at encouraging entrepreneurs to accelerate their 

investment in biogas production from garbage waste 

water and produced by agricultural, industrial and 

community sectors (food waste). Besides producing 

alternative energy, biogas also contributes to solving 

environmental problems. The project is funded by the 

Energy Conservation Fund. From 2008 – 2012, the 

project targets to produce 761.8 million cubic meters 

of biogas per year. In 2011, the project is expected 

to produce 741.62 million cubic meters of biogas per 

year, as shown in the table
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ตารางผลการดำาเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ปี 2554

Table of The results of the project on biogas technology promotion 2011

โครงการ
Project

จำานวน
(แห่ง)

Number
(places)

เงินสนับสนนุ
(ล้านบาท)
Financial
Subsidy

(million baht)

สดัส่วน
สนบัสนนุ/

แห่ง
(%)

Subsidy
propotion/
place (%)

ผลิตก๊าซชวีภาพ
(ล้าน ลบ.ม./ปี)

Biogas
production

(million cubic 
meter/year)

ทดแทนพลังงาน
เชงิพาณชิย์
(ล้านบาท)

Substituting
commercial 

energy 
(million baht)

ปรมิาณการลด
ก๊าซเรอืนกระจก
(ตนั CO

2 
/ปี)

The volume of 
reduced 

greenhouse gas
(tonne CO

2
/year)

ภาคปศสุตัว์
Livestock sector

686 447 88.22 373.39 809,318

1. ฟาร์มขนาดเล็ก
 Small farm

405 42.12 36 6.67 23.98 61,226

2. ฟาร์มสกุร ระยะที ่4
 Swine farm : phase 4

263 369.58 15–18 74.81 288.21 686,313

3. โรงฆ่าสตัว์
 Slaughter house

13 7.6 15–25 0.71 6.45 6,512

4. โรงช�าแหละแปรรปูไก่
 Chicken processing plant

5 28 20 6.02 54.76 55,267

ภาคอตุสาหกรรม
Industrial sector

130 1,267.82 652.43 3,501.85 5,985,611

1. โรงงานแปงมนั
 Starch plant

37 351.00 20–50 272.16 1,529.33 2,496,881

2. โรงงานปาล์ม
 Palm plant

39 345.40 20–50 115.72 677.48 1,061,640

3. โรงงานเอทานอล
 Ethanol plant

20 369.19 20 235.39 1,126.35 2,159,552

4. โรงงานนำยางข้น
 Rubber latex plant

6 29.87 50 1.39 11.55 12,768

5. โรงงานแปรรปูอาหาร 
 Food processing plant

24 138.23 30–50 23.45 146 215,126

6. โรงงานอืน่ๆ
 Other plants

4 34.13 50 4.32 11.31 39,644

ภาคชมุชน
(ขยะเศษอาหาร)
Community sector
(food waste)

56 51.62 0.98 8.07 8,946

1. ระยะที ่1
 Phase 1

17 19.08 70–100 0.35 2.86 3,166

2. ระยะที ่2
 Phase 2

39 32.54 60 0.63 5.22 5,780

รวม
Total

872 1,766.44 741.63 3,883.31 6,803,875

Table 1  The resuls of the project on biogas technology 

promotion 2011
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 • โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจาก

ขยะเศษอาหารในกรมราชทณัฑ์

 จากการด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ

ชีวภาพที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่เทคโนโลยี

และขยายผลไปยังกลุ่มเปาหมายอื่นๆ ที่มีศักยภาพ จึงมี

การส�ารวจเรือนจ�าและทัณฑสถานในความดูแลของกรม

ราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพและเป็น 

กลุม่เปาหมายทีส่�าคญั เนือ่งจากมเีรอืนจ�าและทณัฑสถาน

ในสงักดัจ�านวน 125 แห่ง และมผีูต้้องขงัรวม 218,566 คน  

คิดเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ประมาณ 54 ตัน สนพ. และ 

กรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นว่า เรือนจ�าและทัณฑสถานมี

ศกัยภาพในการพฒันาพลงังานทดแทนหลายด้าน โดยเฉพาะ 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร ซึ่งนอกจากจะ

สามารถทดแทนการใช้พลงังานในรปูแบบก๊าซหงุต้ม (LPG) 

ยังสามารถลดปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และมีผลพลอยได้เป็น

ปุย๋ชวีภาพส�าหรบัน�าไปใช้ในพืน้ทีเ่รอืนจ�าและทณัฑสถาน

ได้อีกด้วย 

 เพือ่ตอบสนองนโยบายด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม 

ของกรมราชทณัฑ์ กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน 

โดย สนพ. ได้อนุมัติเงินสนับสนุนการด�าเนินโครงการ 

ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารใน 

กรมราชทัณฑ์ เพื่อน�าร่องจัดท�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

จากขยะเศษอาหารในเรือนจ�าและทัณฑสถานของกรม

ราชทัณฑ์ จ�านวน 5 แห่ง ที่สามารถรองรับปริมาณขยะ

เศษอาหารได้ไม่ต�า่กว่า 500 กโิลกรมัต่อวนั ได้แก่ เรอืนจ�า

กลางคลองเปรม เรอืนจ�ากลางสมทุรปราการ ทณัฑสถาน

 • The project on biogas technology promo-

tion from food waste in prisons 

 As a result of the previous projects on the 

promotion of biogas technology and to promote 

the technology to other potential target groups, a 

survey was carried out in prisons and detention 

centers under Department of Corrections, which are 

considered efficient government agencies and main 

target groups. A total of 125 prisons and detention 

centers with as many as 218,566 prisoners can 

produce approximately 54 tonnes of organic waste. 

The Energy Policy and Planning Office and Department 

of Corrections regard prisons and detention centers 

as potential producers of various alternative energy, 

especially biogas production from garbage. The biogas 

production does not only replace for LPG, but can 

also help solve the waste management problem while 

reducing greenhouse gas emission, and producing 

organic fertilizer as a by–product for use in prisons 

and detention centers.

 In response to the policy on energy and  

environment of Department of Corrections, the Energy 

Conservation Fund, by the Energy Policy and Planning 

Office, approved a financial support for a project on 

the promotion of biogas production technology from 

garbage in prisons as a pilot project. Five prisons and 

detention centers under Department of Corrections, 

which were selected for the pilot project are those with 

a capacity to manage more than 500 kilogrammes 

per day of food waste. Those prisons and detention 

centers include Klong Prem prison, Samut Prakarn 

Central prison, Youth detention center, Thonburi 

Special prison, and Ayutthaya prison, which have 

a combined capacity to manage more than 3,500  

kilogrammes per day of waste to produce approxi-

mately 105,000 cubic meters of biogas per year. 
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วัยหนุ่มกลาง เรือนจ�าพิเศษธนบุรี และเรือนจ�าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยสามารถรองรับปริมาณขยะเศษ

อาหารได้รวมไม่น้อยกว่า 3,500 กโิลกรมัต่อวนั และผลติ

ก๊าซชวีภาพได้ประมาณ 105,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี และ

น�าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติได้มาใช้ทดแทนก๊าซหงุต้มในเรอืนจ�า

และทัณฑสถานประมาณ 48,300 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็น

ผลประหยัดได้ประมาณ 869,400 บาทต่อปี 

 ปัจจุบันเรือนจ�าและทัณฑสถานทั้ง 5 แห่ง ได้

ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และเริ่มใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนก๊าซ 

หุงต้มแล้ว

 • โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพใน 

ฟาร์มเลี้ยงไก่ ระยะที่ 1

 สนพ. ได้ท�าการขยายผลโครงการส่งเสริม

เทคโนโลยีก๊าซชวีภาพในภาคปศสุตัว์ทีป่ระสบความส�าเรจ็

เป็นอย่างมากไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งมีศักยภาพในการ

ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ จากข้อมูล

สถิติพบว่าปัจจุบัน ปริมาณไก่เลี้ยงทั่วประเทศมีประมาณ 

280 ล้านตัว และศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด

ได้ประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในฟาร์ม

เลี้ยงไก่ จึงมีเปาหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างและ

ติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพรองรับของเสียจากไก่เลี้ยง ในโรง

เรือนจ�านวนประมาณ 5 ล้านตัว คาดว่าจะสามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้สูงสุด 8.25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ

สามารถทดแทนก๊าซหุงต้มประมาณ 227,700 กิโลกรัม 

ต่อปี หรือทดแทนการใช้นำมันเตา 181,500 ลิตรต่อปี  

หรือทดแทนการใช้ไฟฟาประมาณ 9 ล้านหน่วยต่อปี 

และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 

67,567 ตัน CO
2
 ต่อปี

 ปัจจุบันได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

แล้ว จ�านวน 16 ฟาร์ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ คาดว่าจะสามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 11,025,960 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

หรอืคดิเป็นมลูค่าทดแทนพลงังานเชงิพาณชิย์ได้ประมาณ 

44.88 ล้านบาท

Around 48,300 kilogrammes of biogas per year 

can be used to substitute for LPG in prisons and  

detention centers bringing about a total saving of 

869,400 baht per year.

 Currently, all five prisons and detention 

centers have already set up the system for biogas 

production from garbage, and started to use biogas 

as a replacement of LPG.

 • The project on biogas technology  

promotion in chicken farms, phase 1 

 The Energy Policy and Planning Office  

expanded the success of biogas technology production  

in the livestock sector to chicken farms, which has 

capacity to produce biogas as alternative energy. 

Data shows there are 280 million farm chickens with 

the maximum capacity to produce approximately 1.4 

million cubic meters of biogas per day.

 The project to promote biogas production 

in chicken farm, thus, aims to install an biogas pro-

duction equipment in the chicken house to receive 

savage from around 5 million chickens. It is expected 

to produce 8.25 million cubic meters of biogas per 

year at the maximum, which can substitute for around 

227,000 kilogrammes of LPG per year or around 

181,500 litres of fuel oil per year, or around 9 million 

units of electricity per year, while reducing around 

67,567 tonnes CO
2
 per year of greenhouse gases.

 Currently, 16 farms were selected to  

participate in the project. The installation of biogas 

production system is underway. The system is  

expected to produce around 11,025,960 cubic meters 

of biogas per year representing 44.88 million baht 

of commercial energy.
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กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคม และพลังงาน
Creative Social and Energy Promotion Activities

กจิกรรมเด่นด้านอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน

1. ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ) และผูอ้�านวยการส�านกันโยบาย 

อนรัุกษ์พลงังานและพลังงานทดแทน (นายสทิธโิชต ิวนัทวนิ)  

เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการส่งเสริม

เทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม ปี 2554  

(ปีที ่4) ร่วมกบัผูป้ระกอบการทีผ่่านการพจิารณาให้เข้าร่วม 

โครงการทั้งสิ้น 34 ราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554  

และวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมปิยสวัสด์ิ 

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2. นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน น�าคณะผู้บริหาร สนพ. และ 

ส่ือมวลชน เยี่ยมชมแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงช้าง หมู่บ้าน

แม่ตาลน้อย จ.ล�าปาง โดยมีแนวคิดที่จะร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ท�าการศึกษาวิจัยน�าหญ้า

เลี้ยงช้างที่มีอยู่ในประเทศมาหมักให้เกิดพลังงาน ซึ่งจาก

การศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่าหญ้าเลี้ยงช้าง 1 ตัน 

มศัีกยภาพในการผลติไบโอแก๊สได้ 160 – 190 ลบ.ม. และ

หากโครงการวิจัยประสบผลส�าเร็จ หญ้าเลี้ยงช้างจะเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งของพืชพลังงานในอนาคต

Outstanding activities on energy conservation 

and alternative energy

1. The Director-General of Energy Policy and 

Planning Office (Mr. Suthep Liumsirijarern) together 

with Director of Energy Conservation and Renewable 

Energy Policy Bureau (Mr. Sitthichod Wantawin) signed 

a contract for receiving financial support from Energy 

Conservation Promotion Fund under the project on the 

promotion of biogas technology in industrial plants 

for 2011 (4th year). A total of 34 industrial operators 

were selected for participation in the project. The 

event took place on 22 December 2011 and 4 April  

2012 at Piyasvasti conference room, Energy Policy 

and Planning Office.

2. Mr. Suthep Liumsirijarern, Director-General of  

Energy Policy and Planning Office, led executives of 

Energy Policy and Planning Office and members of the  

media to visit an elephant grass field located at Mae 

Tan Noi village, Lampang. EPPO has an initiative to 

cooperate with Chiang Mai University to conduct a 

research on the production of biogas from elephant 

grass. According to  research conducted abroad, one 

tonne of elephant grass can produce 160-190 cubic 

meters of biogas. If the project is successful, elephant 

grass will serve as an alternative energy plant.
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3. นายสเุทพ เหลีย่มศริเิจรญิ ผูอ้�านวยการส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน น�าคณะผู้บริหาร สนพ. และ

สื่อมวลชน เยี่ยมชมระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

(ฟาร์มไก่) ห้วยนำรินฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก

กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน และมสีถาบนัวจิยั 

และพฒันาพลงังานนครพงิค์ (ERDI) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

คอยให้ค�าปรึกษาและดูแลเรื่องเทคโนโลยีในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ โดยมี นายอร่าม อุประโจง เจ้าของห้วยนำริน

ฟาร์ม ให้การต้อนรับ ปัจจุบัน ห้วยนำรินฟาร์มสามารถ

ผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ 127 ลบ.ม. น�าไปผลิตไฟฟาใช้

ในฟาร์มท�าให้ประหยัดค่าไฟได้ปีละ 64,800 บาท และ 

แจกจ่ายก๊าซชีวภาพให้ชาวบ้าน จ�านวน 77 ครัวเรือน  

ช่วยลดค่าก๊าซ LPG เดอืนละ 300 บาท/ครวัเรอืน อกีด้วย

4. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน (นายสิทธิโชติ วันทวิน) เป็นประธาน 

ในพธิเีปิดการสมัมนาเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

ระบบความปลอดภัยของระบบก๊าซชีวภาพในสถาน

ประกอบการ ประกอบด้วยการสัมมนากฎหมาย ข้อบังคับ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ การออกแบบ ดูแลระบบ  

การเลอืกใช้อปุกรณ์ทีม่คีวามปลอดภยัในระบบก๊าซชวีภาพ 

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 

3 ครั้ง ได้แก่ 

 – ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 – ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม

ไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

3. Mr. Suthep Liumsirijarern, Director–General 

of Energy Policy and Planning Office led executives 

of Energy Policy and Planning Office and  members 

of the media to witness biogas production system at 

Huay Namrin Farm, a chicken farm, which received 

financial support from Energy Conservation Promotion 

Fund. Energy Research and Development Institute, 

Nakrornping (ERDI), Chiang Mai University serves 

as an adviser on biogas production technology. The 

group was welcomed by Mr. Aram Uprajong, the owner 

of Huay Namrin Farm. Currently, Huay Namrin Farm 

can produces 127 cubic meters per day of biogas 

which is sufficient for in-house electricity generation, 

bringing about a saving of  64,800 baht per year on 

electricity bills. Biogas from the farm is also fed to 

77 households nearby, helping them make a saving 

of 300 Baht per household on their LPG expense.

4. Mr. Sitthichod Wantawin, Director of Energy 

Conservation and Renewable Energy Policy Bureau,  

presided over the opening ceremony of a seminar 

aimed to raise awareness of biogas system safety 

in operating areas. The seminar covered laws and 

regulations, safety and occupational health standards 

involving biogas, design and maintenance, as well as 

selection of safe equipment used in biogas system. 

Three sessions of the seminar were organized for 

responsible officials working in governmental agencies 

and private companies. The three sessions were:

– The first session: on 4 October 2011 at  

the Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok

– The second session: on 11 October 2011 at 

the Diamond Plaza Hotel, Surat Thani

– The third session: on 18 October 2011 at  

the Dusit Princess Korat Hotel, Nakorn Ratchasima
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 - ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม

ดุสิตปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

 5. MOU ไบโอแก๊สราชทัณฑ์ นายแพทย์วรรณรัตน์ 

ชาญนกุลู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน และนายพรีะพนัธุ์ 

สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) “การผลติก๊าซชวีภาพ

จากขยะเศษอาหารในเรอืนจ�า” เพือ่น�าร่องผลติก๊าซชวีภาพ

เป็นพลงังานทดแทนก๊าซหงุต้ม (LPG) ในเรอืนจ�า 5 แห่ง 

ซึง่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิโครงการฯ 

จากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน จ�านวน 9.65 

ล้านบาท คาดผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG)  

ได้ปีละ 48,300 กิโลกรัม โดยมีนายบุญส่ง เกิดกลาง  

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ 

นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมเป็น 

สกัขพียานในพธิลีงนามครัง้นีด้้วย

6. การ์ตูนเสริมทักษะ “ก๊าซชีวภาพ” ส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดท�าหนังสือการ์ตูน

สารคดี เสริมทักษะ เรื่อง “ก๊าซชีวภาพ จากปฏิกูลสู ่

พลังงานไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยน  

“ของเสีย” เป็น “ก๊าซชีวภาพ” ให้กับเยาวชน และประชาชน

ทั่วไปได้ศึกษาท�าความเข้าใจด้วยการถ่ายทอดข้อมูล 

ผ่านตัวการ์ตูน จากทีมงานกบนอกกะลา ซึ่งอัดแน่น 

ไปด้วยเรื่องราวที่น่ารักและน่าลุ้น อาทิ หมู่บ้านหมูผลิต

ก๊าซชีวภาพ และลดภาวะโลกร้อน กับกบแสนซน

5. MOU on Biogas in Prisons : Dr. Wannarat 

Channukul, Minister of Energy, and Mr. Pirapan  

Saliratvibhaga, Minister of Justice, jointly signed an 

MOU on “Biogas Production from Food Waste in Prisons” 

as a pilot project to produce biogas as a substitute 

for LPG in five prisons. The project received a financial 

support of 9.65 million baht from Energy Conservation  

Promotion Fund. It is expected that 48,300 kilogrammes  

can be produced per year. The event was witnessed 

by Mr. Boonsong Kedklang, Inspector General, acting  

Director–General of Energy Policy and Planning Office,  

and Mr. Chatchai Suthoklom, Director–General of 

Department of Corrections.

6. “Biogas” cartoon: The Energy Policy and  

Planning Office launched a documentary cartoon titled  

“Biogas: from Garbage to Energy” with an aim to  

disseminate information about turning “garbage” into 

“biogas” through cartoon characters. Kob Nok Kala 

team was contracted for producing this cartoon movie, 

which contains fun stories such as swine village for 

biogas production, and global warming reduction with 

a playful frog. The cartoon movie is intended for both 

the youth and the general public.
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7. “Energy For Better Future” exhibition:  

Ministry of Energy by Energy Policy and Planning Office 

organized the “Energy For Better Future” exhibition  

during 6 – 21 August 2011 at Bangkok International 

Trade & Exhibition Center (BITEC). The exhibition was 

held in honour of His Majesty the King as the “Father 

of Thai Energy Development”, Visitors could also learn 

about renewable energy. A pantomime and games 

were used to provide information about energy.

8. “Energy Saving, We Can Do It: Poem  

Contest”: Dr. Wannarat Channukul, Minister of Energy,  

presided over the “Energy Saving, We Can Do It: 

Poem Contest” award presentation on 23 February 

2011 at the Public Relations Department. The Minister 

was welcomed by, Mr. Virapol Jirapraditkul, Director-

General of Energy Policy and Planning Office. The 

event was aimed at campaigning for energy saving, 

7. นิทรรศการ “พลังงานเพื่ออนาคต (Energy For 

Better Future)” กระทรวงพลงังาน โดย ส�านกังานนโยบาย 

และแผนพลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี 2554 

“พลงังานเพือ่อนาคต (Energy For Better Future)” ระหว่าง 

วันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทคบางนา เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้

รับทราบและร่วมเทิดพระเกียรติองค์ “พระบิดาแห่งการ

พัฒนาพลังงานไทย” รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

พลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครใบ้ให้

ความรู้เรื่องพลังงาน พร้อมเล่นเกมพลังงานแลกลุ้นของ

รางวัลมากมาย

8. รางวัล “บทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำาได้” 

นายแพทย์วรรณรตัน์ ชาญนกุูล รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล “บทอาขยานประหยัด

พลังงานเราท�าได้” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายวีระพล จิรประดิษฐกุล  

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และ

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน รวมถึงปลูกจิตส�านึกให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่

เยาวชน พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ภาษาไทยที่

ถกูต้องผ่านบทอาขยาน อันเป็นการด�าเนนิตามพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในการส่งเสรมิให้เดก็ไทย

รู้จักใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
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9. รมว.พน. มอบนโยบายพลังงาน นายพิชัย  

นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ 

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เดินทาง

ตรวจเย่ียม ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

พร้อมมอบนโยบายพลังงานที่ส�าคัญให้กับผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าที ่สนพ. โดยเน้นให้เร่งศกึษาโครงสร้างราคาพลงังาน  

การส่งเสริมพลังงานทดแทน โครงการแลนด์บริดจ ์

ในภาคใต้ การค�านวณราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ซึ่งจะ

น�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกจิของประเทศ

ในภาพรวมและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของ

ประเทศ ซึ่งมีนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อ�านวยการ 

สนพ. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 

10. สาธติใช้รถโดยสาร ED95 นายอ�านวย ทองสถติย์ 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (คนที่ 5 จาก

ซ้าย) เป็นประธานร่วมกับ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 6 จากซ้าย) และมิสลีส

เซอลอท อาร์เจอร์รีด อุปทูตสวีเดนประจ�าประเทศไทย  

เปิดตวัรถโดยสารใช้เอทานอลเป็นเชือ้เพลงิ (ED95) คนัแรก 

ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ “โครงการสาธิตการใช้รถ

โดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง” โดยได้รับ

การสนบัสนนุจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน 

กระทรวงพลังงาน ซึ่งน�าร่องทดลองให้บริการบนเส้นทาง 

ขสมก.สาย 21 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี 

(มจธ.) – สยามสแควร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เดือน

กรกฎาคมนี้

raising awareness of energy saving among the youth, 

and encouraging the correct use of the Thai language 

through a poem recital, a path which follows HM the 

King’s initiative to encourage the Thai youth to use 

the Thai language correctly.

9. The Minister of Energy gave policy on energy 

affairs: Mr. Pichai Naripthaphan, Minister of Energy, and 

Dr. Norkun Sitthiphong, Permanent–Secretary, Ministry  

of Energy,visited the Energy Policy and Planning Office 

(EPPO) in order to give the energy policy to executives 

and staff of the Energy Policy and Planning Office. The 

policy emphasized the study of energy price structure, 

promotion of alternative energy, Land Bridge project 

in the South, and Adder calculation, all of which are 

key factors for the country’s economic strength and  

energy stability. The Minister was welcomed by  

Mr. Suthep Liumsirijarern, Director–General of Energy 

Policy and Planning Office and EPPO executives.

10. ED95 bus demonstration: Mr. Amnuay 

Thongsathit, Inspector-General of Ministry of Energy  

(5th from the left), Mr. Witoon Simachokedee, 

Permanent-Secretary of Ministry of Industry (6th from 

the left), and Ms. Liselott M. Agerlid, Charge d’  

Affaires of Sweden to Thailand, jointly presided over 

the launch of the first ED95 bus in Southeast Asia 
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11. มอบเงินสนับสนุนระบบผลิตไฟฟา นายสิทธิโชติ 

วันทวิน ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานทดแทน ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

(คนท่ี 4 จากขวา) และนายศภุชยั หล่อโลหการ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานนวัตกรรมแห ่งชาติ  (องค ์การมหาชน)  

(คนที่ 4 จากซ้าย) ลงนามมอบเงินสนับสนุนจากกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจ�านวน 26 ล้านบาท 

ให้แก่บริษัทเอกชน 4 แห่ง ที่ผ่านการพิจารณาภายใต้ 

“โครงการน�าร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลใน

ระดับชุมชน (ระบบผลติไฟฟา)” เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านพลงังานทดแทน

โดยผู้ประกอบการไทย ทั้งระดับต้นแบบและการขยายผล 

สู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนอย่าง

ยั่งยืน ทั้งนี้ การสนับสนุนโครงการฯ ในส่วนของระบบ

ไฟฟาของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 แห่ง จะสามารถผลิต

ไฟฟาทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล 671 ตันเทียบเท่า

นำมันดิบ

12. ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่าชุด “ข้าวผัดอ่ิมใจ” นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการ

เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่าชุด “ข้าวผัดอิ่มใจ” โดยมี นายณอคุณ สุทธิ

พงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้การ

ต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ 

กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วม

under the “ED95 Large Bus Demonstration Project”. 

The project received financial support from Energy 

Conservation Fund, Ministry of Energy. Starting in July, 

The pilot bus runs along the route of Bangkok Mass 

transit Authority’s bus no. 21 from King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi to Siam Square  

(Chulalongkorn University).

11. Funding for electricity generation system:  

Mr. Sitthichod Wantawin, Director of Energy Conservation  

and Renewable Energy Policy Bureau, Energy Policy and 

Planning Office (4th from the right) and Mr. Supachai  

Lorlowhakarn, Director of National Innovation Agency 

(Public Organization) (4th from the left) signed an 

agreement to provide financial support worth 26  

million baht, drawn from the Energy Conservation 

Fund for four private companies qualified under 

“Pilot Project on Renewable Energy Production from  

Biomass at the Community Level (Electricity Generation  

System)”. The project aims at promoting renewable  

energy technology and innovation by Thai entrepre-

neurs both as a prototype and as a sustainable 

innovative business on renewable energy. Electricity 

generation from the four participating companies  

can substitute for 671 tonnes of crude oil equivalent 

of fossil fuels.
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ถ่ายทอดประสบการณ์ในการตามเสด็จพระราชด�าเนินฯ 

ประกอบพระราชกรณียกิจภายใต้โครงการ “เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ในการสร้างและปลุกจิตส�านึก ตลอดจนเป็นแรงผลักดัน 

ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากคนไทยทุกคนตามแนวคิด  

“รวมพลังท�าความดีถวายพ่อ”

13. Biogas จากเศษอาหาร ระยะ 3 นายสุเทพ  

เหลี่ยมศิริเจริญ ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลงังาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดงาน “สมัมนาชีแ้จงราย

ละเอียดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพ่ือจัดการ

ของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการ 

ต่างๆ ระยะที่ 3” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

สถานประกอบการต่างๆ ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีก๊าซ

ชีวภาพในประเทศไทย โดยเปาหมายของการส่งเสริม 

สถานประกอบการต่างๆ จ�านวน 3 ระยะ รวมทัง้สิน้ 300 

แห่ง โดยผลการด�าเนินโครงการระยะที่ 1 และระยะที่ 2  

มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวม 54 ราย 

รองรับขยะเศษอาหารได้ประมาณ 27,860 กิโลกรัม/วัน 

ผลิตก๊าซชวีภาพได้ประมาณ 933,609 ลกูบาศก์เมตรต่อปี  

ทดแทน LPG ได้ 429,460 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงิน 7.7 

ล้านบาท 

12. “Fried Rice of The King”, TV commercial for 

promoting energy conservation Mr. Pichai Narithapan, 

Minister of Energy, presided over the launch of a TV 

commercial for promoting energy conservation titled 

“Fried Rice”. The Minister was welcomed by Dr. Norkun 

Sitthiphong, Permanent–Secretary, Ministry of Energy, 

and Mr. Suthep Liumsirijarern, Director–General of  

Energy Policy and Planning Office welcomed the 

Minister. On this occasion, Dr. Manoon Mookpradit, 

Committee and Deputy Secretary–General of the 

Chaipattana Foundation shared his experience of 

working with HM the King, as part of a project called 

“Celebration for the King” on the occasion of HM the 

King’s 7th cycle birthday on 5 December 2011. The 

campaign aimed at encouraging Thai people to do 

good things through the slogan “Do Good for the King”

13. Biogas from food waste phase 3: Mr. Suthep 

Liumsirijarern, Director-General of Energy Policy and 

Planning Office presided over the opening of a seminar 

on “Biogas Technology for food waste Elimination from 

Hotels and Operating Sites Phase 3”. The project, 

through three phases, targets 300 operating sites. In 

phases 1 and 2, there were 54 sites participating in 

the project, and approximately 27,860 kilogrammes/

day of food waste could be turned into about 933,609 

cubic meters/year of biogas substituting for 429,460 

kilogrammes/year of LPG worth 7.7 million baht.
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14. ขับประหยัดนำมันด้วยวิธีง่ายๆ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน จัดท�าคู่มือ “ขับประหยัดนำมันด้วยวิธี
ง่ายๆ” รวบรวม 10 เคล็ดลับ ขับรถประหยัดนำมัน รวมถึง 
แนะน�าการตรวจเชค็สภาพรถก่อนขบัและหลงัขบั (Tune Up)  
ซึ่งประชาชนสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคา 
นำมัน

15. การเยี่ยมชมโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน

คณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้แผน
อนุรักษ์พลังงาน โดย ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ และ 
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ สนพ. โดย รผอ.สนพ. (นายชวลิต) และ 
รผอ.สนพ. (นายนที) เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
โครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ใน
ระหว่างวนัที ่24 - 26 มถินุายน 2554 จ�านวน 4 โครงการ 
ประกอบด้วย (1) การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยี 
Hybrid Channel Digester ของบริษัท ตรัง นำมันปาล์ม  
จ�ากัด อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (2) โครงการไฟฟาพลังนำ 
คลองล�าปลอก ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (3) การ
ด�าเนนิงานภายใต้มาตรการและกจิกรรมอนรัุกษ์พลงังาน
ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
และ (4) โครงการสาธิตการผลิตไฟฟาจากลมขนาน
ระบบจ�าหน่ายไฟฟา ปี 2549 ของการไฟฟาส่วนภูมิภาค  
อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

14. Easy tips for energy-saving driving
Energy Policy and Planning Office, Ministry of 

Energy, launched a handbook “Easy tips for energy-
saving driving”, which provides 10 tips for energy-
saving driving such as engine tune–up. People can 
apply knowledge obtained from this handbook to their 
daily life in order to minimise impact from oil price.

15. A visit to Energy Conservation and Renew-
able Energy Projects

The Evaluation Committee under the Energy 
Conservation Fund by Prof.Dr. Chullapong Chullapohi 
and Prof.Dr. Somchat Sophonronnarit together with 
the management, and staff of Energy Policy and 
Planning Office led by Deputy Directors–General  
Mr. Chavalit and Mr. Natie visited energy conservation  
and renewable energy projects during 24-26 June 
2011. The four projects  included in the visit were 
(1) Biogas production using Hybrid Channel Digester 
Technology, Trang Palm Oil Co.Ltd. located in Sikao 
district, Trang; (2) Lamplock Canal Hydro Power Plant, 
Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency, located in Yan Ta Khao district, Trang 
(3) Energy conservation project at Hat Yai hospital,  
located in Hat Yai district, Songkla; and (4) Electricity 
generation from wind energy pilot project operated in 
paralled with the 2006 electricity distribution system, 
Provincial Electricity Authority, located in Sating Pra 

district, Songkla.
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• กจิกรรมเพ่ือช่วยเหลอืสงัคม
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553)

1. สนพ. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2. สนพ. ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย 

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553

• Corporate Social Responsibility 
The first quarter (October - December 2010)

1. The Energy Policy and Planning Office in  

collaboration with Ministry of Energy made a cash 

contribution to assist flood victims on 21 October 2010.

2. The Energy Policy and Planning Office donated  

some relief suppliers to flood victims in Nakorn  

Ratchasima province on 26 October 2010.
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3. สนพ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมปลูกป่าชายเลน กับ 

กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2553

ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2554)

ผู้บริหาร สนพ. เข้าร่วมงาน ลดโลกร้อนถวายพ่อ 

“ปลูกต้นไม้ รอบบ้านพ่อ” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

3. The staff of Energy Policy and Planning Office 

joined Ministry of Energy in the mangrove planting 

activity during 28–30 November 2010.

The second quarter (January - March 2011)

The management of Energy Policy and Planning 

Office participated in the “Planting trees around 

the Father’s House”, an activity to help reduce the 

global warming organized in honour of HM the King  

on 31 January 2011.
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ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

1. โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้ง

ที่ 1 ประจ�าปี 2554 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

2. มอบเกียรติบัตร คนดี คนเก่ง ศรีสังคม เมื่อวันที่  

7 มิถุนายน 54

The third quarter (April - June 2011)

1. The first blood donation project for 2011 was 

held on 1 April 2011 at National Blood Center, Thai 

Red Cross Society.

2. The award presentation ceremony for capable 

persons with high standards of morality was held on 

7 June 2011.
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ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2554)

1. ผอ.สนพ. มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่กอง

บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน เพื่อน�าไปให้นักเรียน

ภายใต้สังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน น�าไปใช้

ประโยชน์ด้านการศึกษา 

2. โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้ง

ที่ 2 ประจ�าปี 2554 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

The fourth quarter (July - September 2011)

The Director–General of Energy Policy and  

Planning Office presented education materials to 

Border Patrol Police Bureau for use in Border Patrol 

Police schools.

2. The second Blood Donation for 2011 was held 

on 22 July 2011 at National Blood Center, Thai Red 

Cross Society.

EPPO final P.77-156.indd   154 12/27/55 BE   11:22 AM



สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

155ส่ ว น ที่  4

3. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดอนเมือง 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554

4. บริจาคถังแก๊ส ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 

4 พฤศจิกายน 2554

3. A cash donation was made for flood victims 

at Don Muang Airport on 12 October 2011

4. A donation of gas cylinders was made at 

Bangkok Naval Base on 4 November 2011

EPPO final P.77-156.indd   155 12/27/55 BE   11:22 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

156 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

5. มอบถังแก๊ส ณ ศูนย์บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยันำท่วม ศนูย์บรรเทาสาธารณภยั โดยฐานทพัเรอื 

กรุงเทพ พุทธมณฑลสาย 3 และ สาย 4 เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2554

5. A donation of gas cylinders was made at  

a flood relief center, managed by the Royal Thai 

Navy located on Buddhamonthon 3 and 4 roads on  

29 November 2011
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                                                                  หมายเหต ุ           2554                             2553

สนิทรพัย์
  สนิทรพัย์หมนุเวยีน

     เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2 62,992,545.68 66,766,432.73

     ลกูหนีร้ะยะสัน้ 120,000.00 17,000.00

     รายได้ค้างรบั  334,711.00 301,005.66

    รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 63,447,256.68 67,084,438.39

  สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

     ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (สทุธ)ิ 3 27,213,528.26 33,363,070.19

     รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 27,213,528.26 33,363,070.19

รวมสนิทรพัย์ 90,660,784.94 100,447,508.58

หนีส้นิ
  หนีส้นิหมนุเวยีน

     เจ้าหนีร้ะยะสัน้ 4 936,650.59 1,423,186.80

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5 943,000.68 366,012.73

     เงนิรบัฝากระยะสัน้ 2,138,035.38  2,791,850.06 

     หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 6 3,054,898.24 10,815,197.68

    รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 7,072,584.89 15,396,247.27

  หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

     รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว  42,795,074.74 37,405,229.22

     เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัระยะยาว 500,000.00 500,000.00

     รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 43,295,074.74 37,905,229.22

  รวมหนีส้นิ  50,367,659.63 53,301,476.49

สนิทรพัย์สทุธิ  40,293,125.31 47,146,032.09

สนิทรพัย์สทุธิ
     ทนุ 70,119,629.41 70,119,629.41

     รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 7  (29,826,504.10) (22,973,597.32)

  รวมสนิทรพัย์สทุธิ 40,293,125.31 47,146,032.09

รวมหนีส้นิและสนิทรพัย์สทุธิ 90,660,784.94 100,447,508.58

(หน่วย : บาท)

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน  2554
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รายได้จากการด�าเนนิงาน

  รายได้จากรฐับาล

รายได้จากงบประมาณ 8 81,082,941.53 69,189,693.91

รวมรายได้จากรฐับาล 81,082,941.53 69,189,693.91

  รายได้จากแหล่งอืน่

      รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค 9 72,940,752.69 131,201,338.16

      รวมรายได้จากแหล่งอืน่ 72,940,752.69 131,201,338.16

รวมรายได้จากการด�าเนนิงาน 154,023,694.22 200,391,032.07

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน

ค่าใช้จ่ายบคุลากร 10 38,674,960.30 37,209,473.91

ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ 4,745,721.87 3,189,532.73

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  3,502,398.00 2,800,726.00

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 678,228.62  443,825.00

ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย 11 42,442,611.55 30,080,780.12

ค่าสาธารณปูโภค 12 4,140,061.37 3,926,849.19

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 13 10,976,464.35 10,836,119.83

ค่าใช้จ่ายอืน่ 14 55,699,834.45 102,204,702.01

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน 160,860,280.51 190,692,008.79

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน (6,836,586.29) 9,699,023.28

(หน่วย : บาท)

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรบัปี สิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน  2554
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                                                                   หมายเหต ุ          2554                          2553

รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิจากการด�าเนนิงาน

     ก�าไร/ขาดทนุสทุธจิากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 16,320.49 –

     รายการอืน่ๆ ทีไ่ม่เกดิจากการด�าเนนิงาน – –

 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิจากการด�าเนนิงาน 16,320.49 –

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมตามปกติ (6,852,906.78) 9,699,023.28

รายการอืน่ๆ ทีไ่ม่เกดิจากการด�าเนนิงาน – –

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ  (6,852,906.78) 9,699,023.28

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

1 สรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั 10 ค่าใช้จ่ายบคุลากร

2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย

3 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ 12 ค่าสาธารณปูโภค

4 เจ้าหนีร้ะยะสัน้ 13 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย

5 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 ค่าใช้จ่ายอืน่

6 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 15 รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบุนั

7 รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 16 รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

8 รายได้จากงบประมาณ 17 รายงานรายได้แผ่นดนิ

9 รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค

(หน่วย : บาท)

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554
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หมายเหตทุี ่1 – สรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

1.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลกัการและนโยบายบญัชสี�าหรบัหน่วยงาน 

 ภาครฐัฉบบัที ่2 ตามประกาศกระทรวงการคลงั เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2546 การจดัประเภทและการแสดงรายการ 

 ในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0423.2/ว410 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2551  

 เรือ่งๆ รปูแบบรายงานการเงนิของหน่วยงานภาครฐั

1.2 หน่วยงานทีเ่สนอรายงาน

 งบการเงนินีเ้ป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซ่ึงรวมรายการทางบญัชทีีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานส�านกังานนโยบาย

 และแผนพลงังาน

1.3 ขอบเขตของข้อมลูในรายงาน

 รายการทีป่รากฏในงบการเงนิ รวมถงึสนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึง่เป็นของรฐับาลในภาพรวม แต่ให้ 

 หน่วยงานเป็นผูร้บัผดิชอบในการดแูลรกัษาและบรหิารจดัการให้แก่รฐับาลภายใต้อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย และ

 รวมถึงสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของ 

 หน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิในงบประมาณหรอืเงนินอกงบประมาณ ซ่ึงเป็น 

 รายการทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีห่น่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภมูภิาคภายใต้สงักดั

1.4 การรบัรูร้ายได้

 – รายได้จากเงนิงบประมาณรบัรูเ้มือ่ได้รบัอนมุตัคิ�าขอเบกิเงนิจากกรมบญัชกีลาง

 – รายได้เงนินอกงบประมาณรบัรูเ้มือ่เกดิรายได้

 – รายได้แผ่นดนิรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ

   รายได้แผ่นดินประเภทภาษแีสดงในงบการเงนิด้วยยอดสทุธจิากการจ่ายคนืภาษแีล้ว รายได้แผ่นดนิแสดงเป็น 

   รายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมปกตขิองหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

 – รายได้รอการรบัรู ้เป็นรายได้ทีห่น่วยงานได้รบัจากการช่วยเหลอื สนบัสนนุ หรอืรบับรจิาคทีมี่วตัถปุระสงค์ใน 

   การใช้จ่าย ในรปูของเงนิสดหรอืทรพัย์สนิ ทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามจ�านวนค่าใช้จ่ายและค่าเสือ่มราคาทีเ่กดิขึน้ 

   ในงวดบญัชี

1.5 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์

 – อปุกรณ์ แสดงในราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม

 – อปุกรณ์ทีไ่ด้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบนัทกึบญัช ีแต่บนัทกึไว้ในทะเบยีนคมุสนิทรพัย์

 – อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540–2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป 

 – อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554
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1.6 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 โดยวธิเีส้นตรง ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์ ดงันี้

  อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 15 – 40 ปี

  อปุกรณ์    2 – 12  ปี

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  2 – 15  ปี

                                                                                               2554                      2553

หมายเหตทุี ่2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงนิทดรองราชการ 500,000.00 500,000.00

เงนิฝากธนาคาร – เงนิงบประมาณ 473,061.32 –

เงนิฝากคลงั 42,867,625.70 45,433,829.52

เงนิฝากออมทรพัย์ทีส่ถาบนัการเงนิ 19,151,858.66 20,832,603.21

รวม เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62,992,545.68 66,766,432.73

หมายเหตทุี ่3 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ

                                                                                               2554                   2553

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 63,221,884.93 63,221,884.93

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (43,100,463.20) (34,480,370.56)

อาคาร และสิง่ปลกูสร้าง (สทุธ)ิ 20,121,421.73 28,741,514.37

อปุกรณ์

ครภุณัฑ์ส�านกังาน 3,461,859.36 3,430,829.36

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (2,613,073.95) (2,347,413.89)

ครภุณัฑ์ส�านกังาน (สทุธ)ิ 848,785.41 1,083,415.47

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตทุี ่3 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ (ต่อ)

         อปุกรณ์                                                                               2554                   2553

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,295,181.89 4,475,281.89

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (4,618,140.66) (4,473,479.63)

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สทุธ)ิ 677,041.23 1,802.26

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 624,239.34 465,879.34

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (392,536.01) (323,600.43)

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิย ุ(สทุธ)ิ 231,703.33 142,278.91

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,458,306.50 1,458,306.50

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (1,290,493.68) (1,139,777.09)

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สทุธ)ิ 167,812.82 318,529.41

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ 14,154,725.47 10,416,320.08

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (9,177,988.42) 7,687,282.63)

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ (สทุธ)ิ 4,976,737.05 2,729,037.45

ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั 96,585.94 96,585.94

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (79,599.38) (70,016.66)

ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั (สทุธ)ิ 16,986.56 26,569.28

ครภุณัฑ์อืน่ 734,020.00 734,020.00

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม (560,979.87) (414,096.96)

ครภุณัฑ์อืน่ (สทุธ)ิ 173,040.13  319,923.04

รวม ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธ)ิ 27,213,528.26 33,363,070.19

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554
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                                                                                                2554                      2553

หมายเหตทุี ่4 เจ้าหนีร้ะยะสัน้

เจ้าหนีก้ารค้า – บคุคลภายนอก 792,165.59 1,332,924.45

เจ้าหนีอ้ืน่ – หน่วยงานรฐั 144,485.00 90,262.35

รวมเจ้าหนีร้ะยะสัน้ 936,650.59 1,423,186.80

หมายเหตทุี ่5 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าสาธารณปูโภคค้างจ่าย 93,154.11 92,316.59

ใบส�าคญัค้างจ่าย 807,772.32 226,143.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน่ – บคุคลภายนอก 42,074.25 47,553.14

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 943,000.68 366,012.73

หมายเหตทุี ่6 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่

เงนิประกนัผลงาน 2,820,239.54 2,569,335.16

เงนิประกนัอืน่ๆ 234,658.70 8,245,862.52

รวมหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 3,054,898.24  10,815,197.68

หมายเหตทุี ่7 รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธยิกมา (6,575,002.20) 16,274,025.48

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ (6,852,906.78) (9,699,023.28)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาด (16,398,595.12) 16,398,595.12

รวม รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (29,826,504.10) 22,973,597.32

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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                                                                                                2554                      2553

หมายเหตทุี ่8 รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบคุลากร 31,734,696.99 30,461,782.04

รายได้จากงบด�าเนนิงาน 24,528,659.69 21,168,116.14

รายได้จากงบลงทนุ 5,300,741.62 934,765.30

รายได้จากงบกลาง 9,406,897.35 7,463,311.26

รายได้จากงบรายจ่ายอืน่ 11,003,663.11 10,117,831.68

หกั เบกิเกนิส่งคนืเงนิงบประมาณ (891,717.23) (956,112.51)

รวม รายได้งบประมาณ 81,082,941.53 69,189,693.91

หมายเหตทุี ่9 รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค

รายได้อดุหนนุจากหน่วยงานรฐั *

  เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ 48,192,045.30 116,112,780.33

  เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ 21,127,000.00 8,500,000.00

  การอนรุกัษ์พลงังาน

รายได้จากการช่วยเหลอืและการบรจิาคจากเอกชน 3,621,707.39 6,588,557.83

รวม รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค 72,940,752.69 131,201,338.16

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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 หมายเหตทุี ่10 ค่าใช้จ่ายบคุลากร                                                         2554                      2553

เงนิเดอืน 24,061,800.54 22,939,986.21

ค่าล่วงเวลา 1,267,290.00 1,355,370.00

เงนิตอบแทนพเิศษของผูไ้ด้รบัเงนิเดอืนเตม็ขัน้  – 10,234.54

เงนิค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,345,700.57 5,113,813.67

เงนิค่าครองชพี 308,057.01 520,808.33

เงนิเดอืนและค่าจ้างอืน่ (เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนั) 219,747.30 183,450.63

ค่าจ้างประจ�า 1,607,880.00  1,498,080.00

เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอก – รพ.รฐั 2,262,107.17 2,568,017.90

เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยใน – รพ.รฐั 1,058,092.27 541,464.08

เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยนอก – รพ.เอกชน 300,000.00 302,000.00

เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยใน – รพ.เอกชน 28,136.50 28,800.00

เงนิช่วยการศกึษาบตุร 170,702.00 159,434.00

เงนิชดเชยสมาชกิ กบข. 396,056.14 377,727.29

เงนิสมทบ กบข. 594,084.20 566,590.94

เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี พนง. และลกูจ้างของรฐั 47,757.60 43,993.80

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 282,649.00 253,788.00

ค่าเช่าบ้าน 150,100.00 155,950.00

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ�าต�าแหน่ง 533,400.00 553,064.52

ค่าใช้จ่ายบคุลากรอืน่ 41,400.00 36,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายบคุลากร 38,674,960.30 37,209,473.91

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตทุี ่11 ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ 1,845,289.70 2,589,408.23

ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารงุรกัษา 883,293.16 622,528.17

ค่าเชือ้เพลงิ 190,214.45  263,718.61

ค่าจ้างเหมาบรกิาร – บคุคลภายนอก 5,866,525.72 2,529,692.28

ค่าจ้างเหมาบรกิาร – หน่วยงานภายนอก – 1,387,600.00

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน – 1,800.00

ค่าตอบแทนอืน่ – 3,500.00

ค่าตอบแทนอืน่ (เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ) 82,850.00 107,765.00

ค่าจ้างทีป่รกึษา 14,344,087.50 15,686,544.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา (เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ

อนรุกัษ์พลงังาน)

14,011,244.00 2,375,000.00

ค่าเบีย้ประกนัภยั – 4,928.00

ครภุณัฑ์มลูค่าต�า่กว่าเกณฑ์ 294,565.07 100,463.80

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ 1,560,375.00 945,780.00

ค่าเช่าเบด็เตลด็ – ภายนอก 234,972.00 340,661.25

ค่าใช้จ่ายผลกัส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ 4,850.00 8,554.00

ค่าประชาสมัพนัธ์ 881,130.00 861,250.00

ค่าใช้สอยอืน่ๆ 2,153,065.53 1,510,552.24

ค่าใช้สอยอืน่ๆ (เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ) 90,149.42 669,034.54

ค่าใช้สอยอืน่ๆ (เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์

พลงังาน)

– 72,000.00

รวม ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย 42,442,611.55 30,080,780.12

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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                                                                                                2554                      2553

หมายเหตทุี ่12 ค่าสาธารณปูโภค

ค่าไฟฟ้า 2,039,560.70 2,271,530.42

ค่านำประปาและนำบาดาล 94,395.32 116,138.57

ค่าโทรศพัท์ 817,056.27 848,341.96

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,002,717.08 542,416.24

ค่าบรกิารไปรษณย์ีโทรเลขและขนส่ง 186,332.00 148,422.00

รวม ค่าสาธารณปูโภค 4,140,061.37 3,926,849.19

หมายเหตทุี ่13 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 8,620,092.64 8,620,092.64

ครภุณัฑ์ส�านกังาน 265,660.06 376,588.94

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนส่ง 144,661.03 151,903.66

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 68,935.58 31,976.43

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 150,716.59 159,425.66

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1,569,932.82  1,337,042.56

ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั 9,582.72 12,207.04

ครภุณัฑ์อืน่ 146,882.91 146,882.90

รวม ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 10,976,464.35 10,836,119.83

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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                                                                                                2554                      2553

หมายเหตทุี ่14 ค่าใช้จ่ายอืน่

ค่าใช้จ่ายอืน่ (เงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ) 55,821,984.45 103,164,777.01

TR – หน่วยงานรบัเงนินอกงบประมาณจากกรมบญัชกีลาง (11,856,407.52) (7,730,976.30)

TE – ปรบัเงนิฝากคลงั 11,734,257.52 6,770,901.30

รวม ค่าใช้จ่ายอืน่ 55,699,834.45 102,204,702.01

หมายเหตทุี ่15 รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่ายปีปัจจบุนั (2554)

รายการ งบสทุธิ การส�ารองเงนิ ใบสัง่ซือ้/สญัญา เบกิจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ 

ปี 2554 ผลผลติ

ข้อเสนอแนะนโยบาย

แผนและมาตรการ

เพือ่การบรหิาร

จดัการด้านพลงังาน

งบบคุลากร

งบด�าเนนิงาน

งบลงทนุ

งบอดุหนนุ

งบรายจ่ายอืน่ 

32,440,500.00

23,721,245.50

3,024,729.50

–

14,373,925.00

–

60,000.00

–

–

–

–

2,611,863.87

–

–

8,454,537.50

32,226,269.73

21,041,300.04

3,024,729.50

–

5,919,387.50

214,230.27

8,081.59

–

–

–

รวม 73,560,400.00 60,000.00 11,066,401.37 62,211,686.77 222,311.86

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554

(หน่วย : บาท)
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ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

(หน่วย : บาท)

หมายเหตทุี ่16 รายงานฐานะเงนิงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

รายการ
เงนิกนัไว้เบกิเหลือ่มปี 

(สทุธ)ิ
เบกิจ่าย คงเหลอื

แผนงบประมาณ ปี 2554 ผลผลติ : 

ข้อเสนอแนะนโยบายแผน และ

มาตรการเพือ่ การบรหิารจดัการ 

ด้านพลงังาน

งบบคุลากร

งบด�าเนนิงาน

งบลงทนุ

งบอดุหนนุ

งบรายจ่ายอืน่

–

2,948,825.48

1,903,367.50

–

4,869,700.00

–

2,948,825.48

1,903,367.50

–

4,869,700.00

–

–

–

–

–

รวม 9,721,892.98 9,721,892.98 –
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ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554

(หน่วย : บาท)

                                                                                          2554                         2553

หมายเหตทุี ่17 รายงานรายได้แผ่นดนิ

รายได้แผ่นดนิทีจ่ดัเกบ็

 รายได้แผ่นดนิ – นอกจากภาษี

    รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร – –

    รายได้อืน่ 104,766.19 269,457.07

 รวมรายได้นอกจากภาษี 104,766.19 269,457.07

รวมรายได้แผ่นดนิทีจ่ดัเกบ็ 104,766.19 269,457.07

หกั    รายได้แผ่นดนิถอนคนืจากคลงั – –

       รายได้แผ่นดนิจดัสรรตามกฎหมาย – –

รายได้แผ่นดนิสทุธจิากยอดถอนคนืและจดัสรรตามกฎหมาย 104,766.19 269,457.07 

รายได้แผ่นดนิน�าส่งคลงั (104,766.19) (269,457.07)

สทุธิ – –

EPPO final P.157-178.indd   171 12/27/55 BE   11:23 AM



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 4
2 3 4 5 61

172 E n e r g y  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  O ffi f i c e

ต้น
ทนุ

ผล
ผล

ติ 
แล

ะต้
นท

นุก
จิก

รร
ม 

ผล
ผล

ติ
(บ

าท
)

ต้น
ทนุ

รว
ม 

(บ
าท

)

ต้น
ทนุ

ต่อ
หน่

วย
 

กิจ
กร

รม
(บ

าท
) 

ต้น
ทนุ

กิจ
กร

รม

(บ
าท

) 

ต้น
ทนุ

ต่อ
หน่

วย

กิจ
กร

รม

กา
รจ

ดัท
�าข้

อเ
สน

อแ
นะ

 น
โย

บา
ย

แผ
น 

แล
ะม

าต
รก

าร
 เพ

ือ่ก
าร

บร
หิา

ร

จดั
กา

รพ
ลงั

งา
น

15
6,

25
3,

02
9.

13
9,

76
5,

81
4.

32
1. 

 ศ
กึษ

า 
วเิ

คร
าะ

ห์ 
เส

นอ
แน

ะยุ
ทธ

ศา
สต

ร์ 
นโ

ยบ
าย

 

   
 แ

ผน
งา

นแ
ละ

มา
ตร

กา
รด้

าน
พลั

งง
าน

111
,7

36
,7

74
.3

9 
 

 

87
,7

74
.3

7

2.
 ก

าร
วิเ

คร
าะ

ห์พ
ยา

กร
ณ

์ แ
ละ

กา
รพ

ัฒ
นา

ระ
บบ

   

   
 ส

าร
สน

เท
ศด้

าน
พลั

งง
าน

10
,2

02
,3

81
.9

9
64

,16
5.

92

3.
 ส

นบั
สน

นุก
าร

ปฏ
บิตั

งิา
นข

อง
ส�า

นกั
งา

นน
โย

บา
ย 

   
 แ

ละ
แผ

นพ
ลงั

งา
น

34
,3

13
,8

72
.7

5
34

,3
13

,8
72

.7
5

หม
าย

เห
ตุ

  
1. 

ส�า
นกั

งา
นน

โย
บา

ยแ
ละ

แผ
นพ

ลงั
งา

นม
 ี1 

ผล
ผล

ติห
ลกั

 3
 ก

จิก
รร

ม

  
2.

 ก
จิก

รร
มท

ี ่1 
แล

ะก
จิก

รร
มท

ี ่2
 ม

หีน่
วย

นบั
เป็

นค
รัง้

  
3.

 ก
จิก

รร
มท

ี ่3
 ส

นบั
สน

นุก
าร

ปฏ
บิตั

งิา
นข

อง
ส�า

นกั
งา

นน
โย

บา
ยแ

ละ
แผ

นพ
ลงั

งา
น 

มหี
น่ว

ยน
บัเ

ป็น
ร้อ

ยล
ะ 

EPPO final P.157-178.indd   172 12/27/55 BE   11:23 AM



สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น พ ลั ง ง า น

173ส่ ว น ที่  5

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
วเิคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  2554

                                                                                             (หน่วย : บาท)  อตัราย่อส่วนตามแนวด่ิง

                                                             2554               2553                 2554             2553

สนิทรพัย์
 สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62,992.55 66,766.43 69.48% 66.47%

ลกูหนีร้ะยะสัน้ 120.00 17.00 0.13% 0.02%
รายได้ค้างรบั 334.71 301.01 0.37% 0.30%
รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 63,447.26 67,084.44 69.98% 66.79%

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (สทุธ)ิ 27,213.53 33,363.07 30.02% 33.21%

        รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 27,213.53 33,363.07 30.02% 33.21%

รวมสนิทรพัย์ 90,660.79  100,447.51 100.00% 100.00%

หนีส้นิ
 หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนีร้ะยะสัน้ 936.65 1,423.19 1.03% 1.42%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 943.00 366.01 1.04% 0.36%
เงนิรบัฝากระยะสัน้ 2,138.04 2,791.85 2.36% 2.78%
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 3,054.90 10,815.20 3.37% 10.77%

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 7,072.59 15,396.25 7.80% 15.33%
 หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว 42,795.07 37,405.23 47.20% 37.24%
เงนิทดรองราชการรบัจากคลงั 500.00 500.00 0.55% 0.50%
รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 43,295.07 37,905.23 47.76% 37.24%

 รวมหนีส้นิ 50,367.66 53,301.48 55.56% 53.06%

สนิทรพัย์สทุธิ 40,293.13 47,146.03 44.44% 46.94%

สนิทรพัย์สทุธิ
ทนุ 70,119.63 70,119.63 77.34% 69.81%
รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (29,826.50) (22,973.60) (32.90%) 22.87%

 รวมสนิทรพัย์สทุธิ 40,293.13 47,146.03 44.44% 46.94%
รวมรายได้ 154,023.69 200,391.03 100.00% 100.00%
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ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน
วเิคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน  2554

                                                                                             (หน่วย : บาท)  อตัราย่อส่วนตามแนวด่ิง

                                                             2554               2553                 2554             2553

รายได้จากการด�าเนนิงาน

 รายได้จากรฐับาล

รายได้จากงบประมาณ 81,082.94 69,189.69 52.64% 34.53%

รวมรายได้จากรฐับาล 81,082.94 69,189.69 52.64% 34.53%

 รายได้จากแหล่งอืน่

        รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค 72,940.75 131,201.34 47.36% 65.47%

        รวมรายได้จากแหล่งอืน่ 72,940.75 131,201.34 47.36% 65.47%

รวมรายได้จากการด�าเนนิงาน 154,023.69 200,391.03 100.00%  100.00% 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน

        ค่าใช้จ่ายบคุลากร 38,674.96 37,209.47 25.11% 18.57%

        ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ 4,745.72 3,189.53 3.08% 1.59%

        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3,502.40  2,800.73 2.27% 1.40%

        ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 678.23 443.83 0.44% 0.22%

        ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย 42,442.61 30,080.78 27.56% 15.01%

        ค่าสาธารณปูโภค 4,140.06 3,926.85 2.69% 1.96% 

 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 10,976.46 10,836.12 7.13% 5.41% 

 ค่าใช้จ่ายอืน่ 55,699.83 102,204.70 36.16% 51.00%

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน 160,860.28 190,692.01 104.44% 95.16%

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน (6,836.59) 9,699.02 (4.44)% 4.48%

หกั รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิจากการ

ด�าเนนิงาน

– – –% –%

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากกจิกรรมปกติ (6,836.59) 9,699.02 (4.44)% 4.48%

รายการพเิศษ – – –% –%

รายได้สงู (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสทุธิ (6,836.59) 9,699.02 (4.44)% 4.48%
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175ส่ ว น ที่  5

โครงสร้างสินทรัพย์

                                       1. สนิทรพัย์หมนุเวยีน  2. สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สนิทรพัย์ มจี�านวน

เงนิ 90.66 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2553 เป็น

จ�านวนเงนิ 9.79 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 10 โครงสร้าง

สนิทรพัย์ ประกอบด้วย 

 สนิทรพัย์หมนุเวยีน จ�านวนเงิน 63.45 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของโครงสร้างสินทรัพย์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 จ�านวนเงิน 3.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 

ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวนเงนิ 3.78 ล้านบาท 

หรอืลดลงร้อยละ 6 เกดิจากเงนินอกงบประมาณ เป็นเงนิที่

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัอนุญาตให้หกัเงนิรายได้

จากการจ�าหน่ายเอกสารเชญิชวนรบัซือ้ไฟฟ้า ค่าธรรมเนยีม

การจัดท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการ

ประเมนิคดัเลอืก ไว้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัจ้างทีป่รกึษา 

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการประเมนิการคดัเลือกผูย้ืน่ 

ข้อเสนอจนลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแล้วเสรจ็ ซึง่ส่วนใหญ่ 

ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และด�าเนินงานตาม

โครงการต่างๆ ที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีเงินนอก

งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมันเชือ้เพลิง และ

กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

เกีย่วกบัโครงการต่างๆ ของทัง้สองกองทนุฯ 

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน จ�านวนเงนิ 27.21 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของโครงสร้างสินทรัพย์ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 จ�านวนเงนิ 6.15 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 18 เป็น

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สทุธ ิเกดิจากการเส่ือมราคาของ

สนิทรพัย์
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โครงสร้างหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

                                 1. หนีส้นิหมนุเวยีน  2. หนีส้นิไม่หมนุเวยีน  3. สนิทรพัย์สทุธ ิ

 หนี้สินหมุนเวียน จ�านวนเงิน 7.07 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 8 ของโครงสร้างหน้ีสนิและสนิทรพัย์

สทุธ ิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 จ�านวนเงนิ 8.32 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ  

54 ส่วนใหญ่เป็นเงินประกันอื่นๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ได้คืนเงินหลักประกันซองให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ

ขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อจ�าหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้า ที่ไม่ผ่าน

การพจิารณาการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. นอกจากนีเ้ป็นเงนิ 

รบัฝากระยะสัน้ ซึง่เป็นเงินทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกองทนุนำมนั 

เชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่วนใหญ่เป็นรายการรบัฝากดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารตาม

โครงการต่างๆ ของทัง้สองกองทนุ เพือ่ส่งคนืดอกผลจาก

การด�าเนนิงานเมือ่โครงการเสรจ็สิน้

 หนีส้นิไม่หมนุเวยีน จ�านวนเงนิ 43.30 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 48 ของโครงสร้างหนีส้นิและสนิทรพัย์

สทุธ ิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 จ�านวนเงนิ 5.39 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 14 

เป็นเงนิทีไ่ด้รบับรจิาคโดยมเีงือ่นไขจากการไฟฟ้านครหลวง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

เพือ่รอการบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายได้ตามค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ตาม

วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในแต่ละปี 

 สินทรัพย์สุทธิ มีจ�านวนเงิน 40.29 ล้านบาท  

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44 ของโครงสร้างหนีส้นิและสนิทรพัย์

สทุธ ิลดลงจากปีงบประมาณ 2553 เป็นจ�านวนเงิน 6.85 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.83 เป็นรายได้ต�่ากว่า 

ค่าใช้จ่ายสะสม ส่วนใหญ่เกดิจากการด�าเนินงานตามโครงการ

ต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนนำมันเชื้อเพลิง,  

กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน, การน�าส่งเงนิคนื

กองทนุฯ ดงักล่าวหลงัจากด�าเนนิงานตามแต่ละโครงการฯ 

เสรจ็สิน้ และการตดัค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์
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177ส่ ว น ที่  5

โครงสร้างรายได้จากการด�าเนินงาน

                                            1. รายได้จากรฐับาล   2. รายได้จากแหล่งอืน่

 รายได้จากรัฐบาล จ�านวนเงิน 81.08 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของโครงสร้างรายได้จากการ

ด�าเนนิงานเพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวน

เงนิ 11.89 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เกดิจาก

งบลงทุน ซึ่งจากหน่วยงานได้รับจัดสรรการจัดซื้อจัดจ้าง

ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงนิ

กนัเหลือ่มปีทีไ่ด้รบัจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่

จดัซือ้ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ และรถยนต์นัง่ส่วนกลาง 1 คนั

  รายได้จากแหล่งอืน่ จ�านวนเงนิ 72.94 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของโครงสร้างรายได้จากการ

ด�าเนินงานลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�านวน

เงิน 58.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44 เกิดจากใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ

จดัสรรจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ และกองทนุเพ่ือส่งเสรมิ

การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ

ต่างๆ ของทัง้สองกองทนุฯ ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเน่ือง

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และบางโครงการได้เสรจ็

สิน้ลงในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

   1.  ค่าใช้จ่ายบคุลากร  2. ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ

   3. ค่าวสัดแุละค่าใช้สอย  4. ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 

   5. ค่าใช้จ่ายอืน่

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มค่ีาใช้จ่ายจากการ

ด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิ 160.86 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 104.44 ของโครงสร้างรายได้จากการด�าเนนิงาน  

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ�านวนเงิน 29.83 

ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 16 ประกอบด้วย 

 ค่าใช้จ่ายบคุลากร จ�านวนเงิน 38.68 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของโครงสร้างรายได้จากการ

ด�าเนนิงาน เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นจ�านวน 

เงนิ 1.47 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 4 ส่วนใหญ่เกดิจาก 

เงินเดือน เงินตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างประจ�า  

เงนิช่วยค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยใน–รพ.รฐั 

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ จ�านวนเงิน 4.75 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของโครงสร้างรายได้จาก 

การด�าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

เป็นจ�านวนเงิน 1.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49  

เกิดจากข้าราชการได้ลาออกไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น 

ซึง่มีสิทธไิด้รับบ�าเหนจ็บ�านาญ และมผีลท�าให้มค่ีาใช้จ่าย

ด้านค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับ�านาญเพิม่ขึน้

 ค่าวัสด ุและค่าใช้สอย จ�านวนเงิน 42.44 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของโครงสร้างรายได้จากการ

ด�าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็น 

จ�านวนเงิน 12.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41  

ส่วนใหญ่เกดิจากค่าจ้างทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัจดัสรรจากเงนิกองทนุ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อด�าเนินการตาม

โครงการต่างๆ

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวนเงิน 

10.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของโครงสร้าง

รายได้จากการด�าเนนิงาน เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เป็นจ�านวนเงนิ 0.14 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 

เกดิจากการเสือ่มราคาของครภุณัฑ์ส�านกังาน และครภุณัฑ์

คอมพวิเตอร์ 

 ค่าใช้จ่ายอืน่ จ�านวนเงนิ 55.70 ล้านบาท คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 36 ของโครงสร้างรายได้จากการด�าเนนิงาน

ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นจ�านวนเงนิ 46.50 

ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 46 เกดิจากค่าใช้จ่ายทีไ่ด้รบั

จัดสรรเงนิจากกองทนุนำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นการด�าเนนิงาน 

อย่างต่อเนือ่ง และบางโครงการได้เสรจ็สิน้ในระหว่างปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2554 
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 2.	 ด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับการเปิดเผย 
	 	 ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ 

	 2.1	 สนพ.	มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร	ตาม	

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	9	

อย่างเป็นระบบ	โดยมีการจัดท�าดรรชนีข้อมูลข่าวสารไว้

ให้บริการ	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	และใน	Website	:	

www.eppo.go.th/infocenter	เพือ่ง่ายต่อการสบืค้นข้อมูล

และสะดวกรวดเรว็	และมกีารปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัอย่าง

สม�่าเสมอ

	 2.2	มีการแต่งตั้งคณะท�างานปฏิบัติงานตาม 

พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	โดยม ี

รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ซึ่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานมอบ

หมายเป็นประธานคณะท�างาน	และควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด	

	 2.3	มีการมอบหมายผู ้รับผิดชอบศูนย์ข ้อมูล

ข่าวสารของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานจ�านวน 

1	คน	เป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการเป็นการเฉพาะ

	 2.4	มกีารเกบ็รวบรวมสถติแิละสรปุผลการมาใช้

บริการเป็นรายไตรมาส	เพื่อน�าเสนอผู้บริหารจากส�านัก/

กอง/ศูนย์ที่มีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจาก	สนพ.	ทั้งในเรื่อง

ของการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	ของ	

สนพ.	สถานการณ์ด้านพลังงาน	นโยบายและยุทธศาสตร์ 

ด้านพลังงานของประเทศ	ข้อมูลราคา	นำมัน	และราคา 

เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ	ข้อมูลด้านไฟฟ้า	และด้านอนุรักษ์

พลังงาน	และข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ	ที่สามารถสืบค้น

ได้จากห้องสมุด	สนพ.	โดยในปี	2554	มีผู้เข้ามาขอข้อมูล

ด้านต่างๆ	แยกตามหน่วยงานในสังกัด	สนพ.	ดังนี้

 

ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

	 ตามที่ได้มีการประกาศใช้	พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	และมีมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	

พ.ศ.	2540	ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องปฏบิตัใินเรือ่ง

ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการบรหิารราชการมาอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่

ปี	2541	–	ปัจจุบัน	นั้น

	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	

ได้จัดตั้ง	 “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนพ.”	 ขึ้น	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2543	เป็นต้นมาเพื่อให้การบริการ	การจัดระบบ	การขอ	

การอนุญาต	 และการจัดหาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ	สนพ.	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	รวดเร็ว	

มีประสิทธิภาพ	 และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	และได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาอย่างต่อเนื่อง

	 สนพ.	 ได้มีการด�าเนินการปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ในปี	2554	

ดังนี้

	 1.	ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

	 สนพ.	 ได้น�าข้อมูลในเรื่อง	 โครงสร้างและการ

จัดการองค์กร	 ของ	 สนพ.,	 สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญ

และวิธีการด�าเนินงาน,	 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

ข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ	สนพ.	ลงพิมพ์ใน

ราชกิจจานุเบกษา	และใน	Website	:	www.eppo.go.th/

infocenter	ส�าหรับข้อมูลในด้านอื่นๆ	ของ	สนพ.	จะเก็บ

ไว้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ซึ่งผู้ขอข้อมูลสามารถ

ติดต่อทางโทรศัพท์	 หรือติดต่อด้วยตนเองโดยตรง	 หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 0	 2612	 1555	 ต่อ	 601	

หรือ	 nuntana@eppo.go.th	 ปัจจุบันที่ตั้ง	 ศูนย์ข้อมูล 

ข ่าวสาร	 สนพ.	 ตั้งอยู ่ 	 ณ	 บริเวณห้องสมุด	 ชั้น	 6	 

โดยเปิดท�าการ	วนัจนัทร์	–	วนัศกุร์	เวลา	9.00	–	16.30	น.
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	 ทั้งนี้ไม่มีผู้ใช้สิทธิเข้ามาขอตรวจดู	และร้องเรียนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	 

ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	

  3.	ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540 
และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคลากรของ		สนพ.	และประชาชนทั่วไป

	 บุคลากรของ	สนพ.
	 สนพ.	มีการส่งเสริม	สนับสนุน	ให้ความรู้	ความ

เข้าใจ	เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร	สิทธิการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540	

เพื่อให้ข้าราชการ	พนักงานราชการและลูกจ้าง	สนพ.	ได้

ทราบถึงสาระส�าคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการใช้

สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ดังนี้

	 (1)	 ส่งเจ้าหน้าที่	สนพ.	เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งชาติในระหว่าง

วันที่	22	–	23	พฤศจิกายน	2553	ณ	โรงแรมคอนราด	

กรุงเทพฯ

	 (2)	 จัดโครงการอบรม	เรื่อง	การจัดการเรื่อง 

ร้องเรียนและข้อมูลข่าวสารทางราชการ	ตามพระราช

บญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เมือ่วนัที	่24	

มิถุนายน	2554	โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท	การบินไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้บรรยาย	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	2	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	 (3)	 ส่งเจ้าหน้าที	่สนพ.	เข้าร่วมการสมัมนา	เรือ่ง	

แนวทางปฏบิติัตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่า

ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	

2554	เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2554	ณ	โรงแรมมิราเคลิ	แกรนด์ 

กรุงเทพฯ

	 (4)	 ส่งเจ้าหน้าที	่สนพ.	เข้าร่วมประชมุนิตศิาสตร์

แห่งชาติ	ครั้งที่	8	เรื่อง	“การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ

และภาคเอกชน”	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2554	ณ	โรงแรม 

ดิเอมเมอรัลด์	กรุงเทพฯ

	 (5)	 เผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540	ผ่านช่องทางการส่ือสาร

ภายในองค์กร	เช่น	การส่ง	e–mail	ถึงบุคลากรภายใน	

สนพ.,	จุลสาร	สนพ.,	บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน	สนพ.,	

Website	ของ	สนพ.	(www.eppo.go.th)	และ	Website	

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	:	www.eppo.go.th/infocenter	

เป็นต้น
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 ประชาชนทั่วไป
	 (1)	สนพ.	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย

ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบ	และ 

เผยแพร่เกีย่วกับผลการปฏบิตัติามกฎหมายข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ	โดยเฉพาะการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูตามมาตรา	9	

ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 	 1.1	แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.

	 	 1.2	การประชาสัมพันธ์ทางศูนย์ข ้อมูล

ข่าวสาร	ใน	Website	:	www.eppo.go.th/infocenter

	 (2)	สนพ.	จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทาง

ต่างๆ	คือ	เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	(www.eppo.

go.th/infocenter)/กล่องแสดงความคิดเห็น/แบบฟอร์ม

แสดงความคิดเห็น	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	และได้

จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	ที่มีต่อ	

สนพ.	และจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

และที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานราชการอิสระมหาวิทยาลัย	

รัฐวิสาหกิจ	องค์กรมหาชน	และประชาชนทั่วไป	พร้อมทั้ง

ได้ท�าสรุปผลการประเมินเสนอผู้บริหาร	เพื่อน�าผลการ

พจิารณามาใช้ประกอบการบรหิารจดัการด้านการเปิดเผย

หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารของ	สนพ.	
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	 4.	ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
	 สนพ.	ได้จัดท�าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	

(www.eppo.go.th/infocenter)	ซึ่งประชาชนสามารถ

สืบค้นข้อมูลการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ของ	สนพ.	ได้

ตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	อาท	ิ

ข้อมลูองค์กร	วธิปีฎบิตัใินการขอตรวจดขู้อมลูข่าวสารของ

ราชการ	ของ	สนพ.	วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแสการทุจริตของ	สนพ.	รายงานสรุปผลการจัดซื้อ

จัดจ้างเป็นรายเดือน	และได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

อย่างสม�า่เสมอ	พร้อมทัง้ยังสามารถหาข้อมูลข่าวสารด้าน

พลังงาน	และตรวจสอบข้อมูลการประกาศประกวดราคา	

และประกาศสอบราคาได้ในเว็บไซต์	www.eppo.go.th	

 5.	ด้านการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.
	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยผู้มาขอตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร	สามารถปฏิบัติ

ตามขั้นตอนได้	ดังนี้	

ทำาหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณากลับภายใน	30	วัน	

หลังจากได้รับหนังสือ

ส่งผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลนั้นๆ
ดำาเนินการให้ข้อมูลแก่	ผู้ขอข้อมูล

ภายใน	30	วัน	หลังจากได้รับหนังสือ

ถ้าไม่มีการอ้าง
สิทธิ	ตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสาร

ให้หน่วยงานที่ถูกขอข้อมูล
พิจารณาให้ข้อมูลดังกล่าวนำาเข้าคณะทำางานปฏิบัติงาน

ตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540
(โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาข้อพิจารณา)

เพื่อเสนอคณะทำางาน	

ถ้ามีการ
อ้างอิงสิทธิตาม	พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสาร

รับหนังสือราชการจาก
ผู้ประสงค์ข้อมูลข่าวสาร

พิจารณาว่าหนังสือฉบับดังกล่าว
อ้างสิทธิการขอข้อมูลข่าวสาร

ตามสิทธิ	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

คณะทำางานฯ	พิจารณาการให้ข้อมูล

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางหนังสือราชการ

ไม่สามารถให้ข้อมูลได้สามารถให้ข้อมูลได้
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ถ้ามี
ข้อมูลข่าวสาร

ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ถ้าไม่มี
ข้อมูลข่าวสาร

ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่วยเหลือ/ให้คำาแนะนำาค้นหาจาก
ดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ

ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.

ให้กรอกแบบฟอร์มคำาขอ

ให้ความช่วยเหลือในการกรอก
แบบฟอร์มหรือเจ้าหน้าที่กรอกเอง

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำาขอ

ถ่ายสำาเนา

รับรองสำาเนาถูกต้อง

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามคำาขอได้หรือไม่

ถ่ายสำาเนา

รบัรองสำาเนาถกูตอ้ง

ถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น
ให้แนะนำาไปขอที่หน่วยงานอื่น

การแสดงตนด้วยการลงชื่อ
ในสมุดทะเบียน

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.
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