
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (มกราคม – มีนาคม 2556) 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
3.5 นโยบายพลังงาน 

3.5.1 ส่งเสริมและผลกัดันให้อุตสาหกรรมพลงังาน
สามารถสร้ า งรายได้ ให้ประ เทศ ซึ่ งถื อ เป็ น
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค โดยใช้ความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานในอุตสาหกรรมพลังงานที่มีศักยภาพ  
ในทุกพื้นที่ของประเทศ อาทิ  LNG Receiving 
Terminal ระยะที่ 2 ระบบท่อส่งน้้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ สายส่งไฟฟ้า Smart Grid 

  โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
1. ศึกษาการจัดต้ังสะพานเศรษฐกิจ Land bridge เพ่ือเป็นศูนย์กลางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน 

1.1 ได้จัดจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด เป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ      
โดยได้ลงนามสัญญาฯ  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และที่ปรึกษาฯ ได้น้าเสนอรายงาน
ฉบับต้น เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2555 โดยศึกษาทบทวนนโยบายสะพานเศรษฐกิจ
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค และจัดท้ารายละเอียดแนวทาง ขั้นตอน และแผนการ
ด้าเนินงาน  

1.2 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมส้าหรับการจัดตั้ง
สะพานเศรษฐกิจอีกหนึ่งเส้นทาง คือ เส้นทาง ทวาย-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ท่าเรือ  
แหลมฉบัง ด้วยเหตุผลนี้จึงได้เปรียบเทียบเส้นทางทั้ง 2 เส้นทางคือ 1) สะพานเศรษฐกิจ 
ทวาย-กาญจนบุรี-ท่าเรือแหลมฉบัง-ระยอง 2) เส้นทาง ทวาย-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-
ระยอง พบว่าเส้นทาง ทวาย-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-ระยอง  มีความเหมาะสมมากกว่า 
จึงได้ศึกษาสะพานเศรษฐกิจ สองเส้นทางคือ 1) เส้นทางทวาย-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-
ระยอง เป็นสะพานเศรษฐกิจในการสร้างความมั่นคง (Strengthen Energy Security) 
และรองรับการใช้พลังงานในประเทศปริมาณ 2 ล้าน bbl/วัน และ 2) เส้นทางกระบี่-
ขนอม เป็นสะพานเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของ
ภูมิภาค (Regional Energy Hub) ปริมาณ 8 ล้าน bbl/วัน เพื่อให้ครอบคลุมถึงความ
ต้องการขนส่งผ่านช่องแคบมะละกาในอนาคต 

1.3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 

 
สนพ. (สปป.) 
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ล าดับ 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
    2. โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย 

ผลการด าเนินงาน 
2.1 ศึกษาแนวทางและความคืบหน้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(Smart Grid) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน  
การด้าเนินการนโยบายการพัฒนาระบบ Smart Grid ระดับประเทศ 

2.2 จัดสัมมนารับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อแนวทางการพัฒนา      
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Roadmap) 
เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2556 เพือ่น้าความเห็นท่ีได้จากการสัมมนาไปปรับปรุงการ
ด้าเนินการพัฒนา Smart Grid Roadmap 

สนพ. (สนฟ.) 

 
 

 3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดย
แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้า
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจาย
แหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
(2) แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา พม่า ลาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหา
พื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา (OCA) และเช่ือมโยง
โครงข่ายพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การ
รับซื้อไฟฟ้าจากลาว และพม่า รวมทั้ง ASEAN 
Power Grid 
 
 
 

  โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
3. โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

3.1 สนพ. ได้จัดจ้าง สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย        
เป็นที่ปรึกษาในการด้าเนินโครงการจัดท้าแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ป ี
โดยมีขอบเขตด้าเนินการ ประกอบด้วย 1) การศึกษา วิเคราะห์แผนและนโยบาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มพลังงาน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านพลังงาน การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 2) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 3) พัฒนาภาพอนาคต (Scenario) ต่างๆ ของการ           
จัดการพลังงาน 4) วิเคราะห์ภาพอนาคตการใช้และการจัดหาพลังงานของ
ประเทศ 20 ปีข้างหน้า 5) ยกร่างแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี 

3.2  การด้าเนินการได้ก้าหนดเป้าหมายและความต้องการของแผนแม่บทฯ 
ออกเป็น 2 เป้าหมาย คือ 1) ความมั่นคงทางพลังงาน และ2) สังคมยอมรับและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  
ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศต่อปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผน
แม่บทฯ จ้านวน 10 ครั้ง ซึ่งได้ปัจจัยขับเคลื่อนดังนี้ 1) สถานการณ์ต่างประเทศ      

 
กนย. (ยธ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
    ราคาน้้ามันในตลาดโลก 2) การแทรกแซงทางการเมือง ธรรมาภิบาล การขับเคลื่อน

ของภาครัฐ 3) โครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ 4) การมีส่วนร่วม 
การปรับตัว และการตระหนักรู้ของสังคม 5) ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เทคโนโลยี และแหล่งพลังงาน และน้าปัจจัยดังกล่าวมาจ้าลองภาพอนาคต
พลังงาน (Scenario) ได้ 4 ภาพ 

3.3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และ
ภาพอนาคต (Scenario) ในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมค้านวณผลกระทบ
ต่างๆ ภายใต้โครงสร้างการใช้และการจัดหาพลังงานของประเทศ 

 

    4. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 

ผลการด าเนินงาน 

สนพ. ได้เสนอบันทึก (Inter-Governmental Memorandum of 
Understanding for the Establishment of the Regional Power 
Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion: IGM)            
ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง กพช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อบันทึก IGM เพื่อ
น้าเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาผู้แทนราษฎร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ        
ก่อนลงนามในบันทึก IGM  ในล้าดับต่อไป 

สนพ. (สนฟ.) 
 
 
 
 

 

    

    5. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Power Grid) 

ผลการด าเนินงาน  

 กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. เป็นผู้แทนใน ASEAN Power Grid 
Consultative Committee (APGCC) ในส่วนของภาครัฐ ส่วน กฟผ. เป็นผู้แทน
ในส่วนของ Utility ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแผนแม่บทในการพัฒนาการ
ช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิก และได้จัดท้าแผนแม่บทในการพัฒนาการ
เช่ือมโยงระหว่างประเทศสมาชิกครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ASEAN 

สนพ. (สนฟ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
Interconnection Master Plan Study (AIMS-II) และจะน้าแผนแม่บทดังกล่าว
ไปด้าเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการจัดท้ากิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ประมาณปี พ.ศ. 2558 

 กลยุทธ์ 
(3) ผลักดันให้เกิดการกระจายเช้ือเพลิงและแหล่ง
พลังงาน โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าผ่านทาง 
กฟผ. IPP และ SPP พร้อมทั้งมีการวางแผนพัฒนา
ด้านพลังงานในระยะยาว และพัฒนาระบบรองรับ
สภาวะวิกฤตด้านพลังงาน 

  โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
6. การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
ผลการด าเนินงาน 

6.1 ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบตามมติ 
กพช. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โดยเห็นชอบแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุง  
ครั้งท่ี 3 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีส้าคัญ ดังนี้ 

1) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี  
(พ.ศ.2555 - 2564) ( Alternative Energy Development Plan: AEDP     
2012 - 2021) และ แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) (Energy 
Efficiency Plan : EE) ตามที่ กพช. มีมติให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 

2) ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่ท่ีปรับตามแผนกระตุน้เศรษฐกิจ
ตามนโยบายรัฐบาลและผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554 โดยใช้ GDP ของ สศช. 

6.2 ต่อมากระทรวงพลังงานได้จัดประชุมคณะท้างานจัดท้าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เพื่อทบทวนสมมติฐาน          
ในการจัดท้าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่ในการปรับปรุงแผนพัฒนาก้าลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
 

 
สนพ. (สนฟ.) 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
    7. การจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 

กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สนพ. จัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่ง สนพ. ได้จัดตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบด้วย ผู้แทนจากการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง สกพ. 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สนพ. เพื่อจัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
และ สนพ. ได้ด้าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสถานการณ์สมมติที่จะใช้ในการ
ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า รวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์สภาวะวิกฤติซ้้าซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าในระหว่างที่เกิด
เหตุการณ์ตามสถานการณ์สมมติ เพื่อจัดท้าสถานการณ์สมมติสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้าที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เสนอคณะท้างานจัดท้าแผนรองรับ
สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการซักซ้อมแผน 

การซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ผลการด าเนินงาน 

7.1 สนพ. ได้ด้าเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์โครงสร้างการบริหาร
จัดการในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าของต่างประเทศต่อผู้อ้านวยการ
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงานแล้ว 

7.2 สนพ. ได้จัดการสัมมนาเรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสภาวะ
วิกฤติ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

7.3 สนพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินโครงการศึกษาการจัดท้า
แผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติ (Emergency 
response Arrangements) ด้านพลังงานไฟฟ้า 

 

 

สนพ. (สนฟ.) 



 6 

ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
 
 

3.5.3 กา รก้ ากั บ ร าคาพลั ง ง าน ให้ มี ร า ค า
เหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุน       
ที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้้ามันให้เป็นกองทุน
ส้าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคา
นั้นจะด้าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มี
การใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และ
ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในภาค
ครัวเรือน 
กลยุทธ์ 
(1) การปรับปรุ ง โครงสร้ างราคาพลั ง งานให้
เหมาะสมทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
พร้อมทั้งค้านึงถึงการอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่จ้าเป็น 
อาทิ ผ่านกลไกบัตรเครดิตพลังงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค ร ม .  เ มื่ อ วั น ที่  1 4 
พฤษภาคม 2555 เห็นชอบ
แนวทางการปรับอัตราเงิน
ส่ ง เ ข้ า ก อ ง ทุ น น้้ า มั น
เช้ือเพลิงของน้้ามันเบนซิน 
น้้ ามันแก๊ส โซฮอล และ
น้้ามันดีเซล ตลอดจน
แนวทางการปรับราคาขาย
ปลีกก๊าซ LPG และ NGV 
ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 
 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
8. การทบทวนการจัดท าหลักเกณฑ์และก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้

สะท้อนต้นทุน (น้ ามันเชื้อเพลิง LPG พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ 
NGV และการลอยตัวราคาพลังงาน) 
8.1 การปรับปรุงโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิง 

ผลการด าเนินงาน 

1) กบง. ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ เดือน มกราคม –มีนาคม 
2556 รวม 7 ครั้ง ดังนี ้ 
หมายเหตุ (การเปลี่ยนแปลง (-) หมายถึง ลดอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้้ามันฯ) 
 (การเปลี่ยนแปลง (+) หมายถึง เพิ่มอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้้ามันฯ) 

1. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี  
 

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.50 1.10 -0.40 
 

2. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี  

 

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.10 0.80 -0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนพ. (สปป.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

3. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี  

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 8.50 9.00 +0.50 

เบนซิน 91 7.20 7.70 +0.50 

แก๊สโซฮอล 95  2.80 3.30 +0.50 

แก๊สโซฮอล 91 0.50 1.00 +0.50 

แก๊สโซฮอล E20 -1.80 -1.30 +0.50 

แก๊สโซฮอล E85 -11.80 -11.30 +0.50 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.80 0.30 -0.50 

4. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี  

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 9.00 9.20 +0.20 

เบนซิน 91 7.70 7.90 +0.20 

แก๊สโซฮอล 95  3.30 3.50 +0.20 

แก๊สโซฮอล 91 1.00 1.20 +0.20 

แก๊สโซฮอล E20 -1.30 -0.90 +0.40 

แก๊สโซฮอล E85 -11.30 -11.10 +0.20 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.30 0.70 +0.40 

 



 8 

ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

5. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น้้ามันฯ ดังน้ี  

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 9.20 9.70 +0.50 

เบนซิน 91 7.90 8.40 +0.50 

แก๊สโซฮอล 95  3.50 4.00 +0.50 

แกสโซฮอล 91 1.20 1.70 +0.50 

แก๊สโซฮอล E20 -0.90 -0.40 +0.50 

แก๊สโซฮอล E85 -11.10 -10.90 +0.20 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.70 1.50 +0.80 

6. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี 

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซน 95 9.70 9.20 -0.50 

แก๊สโซฮอล 91 1.70 1.90 +0.20 

แก๊สโซฮอล E20 -0.40 -0.20 +0.20 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.50 1.80 +0.30 

7. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังน้ี 

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.80 2.20 +0.40 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

8.2 การด้าเนินการปรับราคาก๊าซ LPG และ NGV  
1. กบง. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า

กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของก๊าซ LPG และ NGV ดังนี ้
- เห็นชอบให้ก้าหนดอัตราเงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติ

ส้า ห รับ ย า น ย น ต์ ใ น อัต ร า  0 . 0 0  บ า ทต่อ กิ โ ล ก รัม  ตั ้ ง แ ต่ว ัน ที ่  1 6 
เมษายน 2555 เป็นต้นไป  

-  เห็นชอบให้ก้าหนดอัตราเ งินส่งเข้ากองทุนน้้ามันส้าหรับ        
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จ้าหน่ายให้ภาคขนส่งในอัตรา 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม 
ตั้งแต่วันท่ี 16 เมษายน 2555 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 

2. ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบแนวทางการปรับราคา
ขายปลีกก๊าซ LPG และ NGV ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ดังนี้  

ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 

(1) เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่เห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG    
ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้้ามัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 
เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ้านวน 4 ครั้งๆ ละ 3 บาท
ต่อกิโลกรัม 

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เห็นชอบมอบหมายให้ กบง. 
พิจารณาการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ให้ราคาไม่เกิน
ต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้้ามัน โดยก้าหนดอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ 
ในแต่ละเดือนได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมาย  
ที่ว่าการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันของก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมให้
พิจารณาจากต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้้ามัน  

- เ มื่ อ วั น ที่  1  มิ ถุ น า ย น  2 5 55   ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
ส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน     
ในอัตรา 9.12 บาท/กก. ส่งผลให้ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 27.89 บาท/กก. 

- เ มื่ อ วั นที่  1  กรกฎาคม  2555   ไ ด้ มี ป ระกาศคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
ส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน     
ในอัตรา 6.29 บาท/กก. ส่งผลให้ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 24.86 บาท/กก. 

- เ มื่ อ วั น ที่  1  สิ ง ห า ค ม  2 5 55   ไ ด้ มี ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
ส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน     
ในอัตรา 10.68 บาท/กก. ส่งผลให้ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 29.56 บาท/กก. 

- เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555  ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน เรื่อง การก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่าย
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพิ่มในอัตรา 11.22 บาท/กก. 
ส่งผลให้ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 30.13 บาท/กก. 

ก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

(1) เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาค
ขนส่งเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม (0.41 บาทต่อลิตร) ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม 
2555 โดยปรับพร้อมกับการขึ้นราคาก๊าซ NGV 0.50 บาท/กิโลกรัม จนไปสู่
ต้นทุนโรงกลั่นน้้ามัน 

(2) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งที่ 21.13 
บาทต่อกิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน (16 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555) 

(3) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 มอบหมายให้ กบง. พิจารณา    
การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่น
น้้ามัน โดยก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯในแต่ละเดือนได้ตามความเหมาะสม 
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมายที่ว่า การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
ของก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้พิจารณาจากต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้้ามัน 

ทั้งนี้มอบหมายให้ สนพ. ประเมินผลการด้าเนินงานตามการ
มอบหมายข้างต้น เสนอ กพช. และ ครม. เพื่อพิจาณาทุกไตรมาส 

(4) กบง. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบก้าหนดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนน้้ามันส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่ายให้กับภาคขนส่งในอัตรา 3.0374 บาท/กก.  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีก     
ก๊าซ LPG ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท/กก. จาก 21.13 บาท/กก. เป็น 21.38 บาท/กก. 
และ กพช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ได้มีมติรับทราบมติ กบง. ดังกล่าว 

ก๊าซ NGV 
(1) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ภาคขนส่ง ที่ให้ทยอย
ปรับขึ้น ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.50 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 16 
มกราคม 2555 จนถึงเดือนธันวาคม 2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ NGV มากเกินไป 
และให้ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยก๊าซ NGV ลงเดือนละ 0.50 บาท/กก. 
จ้านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม ถึงเดือนเมษายน 2555  

(2) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาท/กก.    
ต่ออีก 3 เดือน (16 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555)  

(3) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เห็นชอบมอบหมายให้ กบง. 
พิจารณาการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดย
พิจารณาจากผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV ที่ศึกษาโดยสถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมายที่ว่า การปรับ
เพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้พิจารณาจากผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ NGV 
ที่ศึกษาโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(4) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 กบง.  ได้มีมติเห็นชอบให้คงราคา     
ขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่า    
จะได้ข้อสรุปต้นทุนราคาก๊าซ NGV ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
และ กพช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ได้มีมติรับทราบมติ กบง. ดังกล่าว 

(5) ปัจจุบัน ราคาขายปลีกก๊าซ NGV อยู่ที่ 10.50 บาท/กก. โดย
ราคาขายปลีก NGV ตามโครงสร้างราคาได้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาทบทวน
ค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อของ สกพ. เพื่อน้าไปจัดท้าข้อสรุปต้นทุนราคา        
ก๊าซ NGV ตามการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน  

1. เห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนที่ 18.13 
บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2556 

2. เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อน
ต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี 2556 โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาแนวทาง       
การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบ              
กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร  

3. มอบหมายใหส้้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาด้าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนและพัฒนาทางเลือก    
โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล
ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

กลยุทธ์ 
(1) ผลักดันกลไกเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน โดยค้านึงถึงความสมดุลในทุกมิติ 
 

 
 
 

27 ธ.ค. 54 

 

 

 

 

 
 
 

ครม. เห็นชอบ มติ กพช. 
เมื่ อ วั นที่  30  พ .ย .  54 
เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น พั ฒ น า
พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น แ ล ะ
พลังงานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี (พ.ศ.  2555 - 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
9. โครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินมาตรการ (Feed in tariff) 
คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
(คณะกรรมการบริหารฯ) มีอ้านาจในการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน ให้ความเห็น ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัด
การด้าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปีและปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564) (Alternative Energy 

 
สนพ. (สนฟ.) 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2564) (Alternative 
Energy Development Plan: 
AEDP 2012 - 2021) โดย
ส่วนของการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลั งงาน
ท ด แ ท น แ ล ะ พ ลั ง ง า น
ทางเลือกมีเป้าหมายการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลั งงาน
ทดแทนรวม 9 ,201 MW
โ ด ย มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้า
จ า ก เ ช้ื อ เ พ ลิ ง แ ต่ ล ะ
ประเภทเช้ือเพลิง ดังนี ้
- แสงอาทิตย์ 2,000 MW 
- ลม 1,200 MW 
- น้้า 1,608 MW 
- ชีวมวล 3,630 MW  
- ก๊าซชีวภาพ 600 MW 
- ขยะ 160 MW 
- พลังงานรูปแบบใหม่ 3 MW 
 
 
 
 
 
 
 
 

Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยได้มีการประชุมแล้วทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
ในช่วงเดือน สิงหาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2556  
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด้าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2/2556 ได้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสรุปผลการด้าเนินงานได้ ดังนี้ 
9.1 สรุปสถานะโครงการพลังงานหมุนเวียน ณ เดือน ธันวาคม 2555 

 โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิ่มฯ 
จ้านวน 250 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 2,814.62 เมกะวัตต์  

 โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อขายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา 
113 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 1,116.90 เมกะวัตต์  

 โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 591 ราย 
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 3,624.66เมกะวัตต์  

 โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 372 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย 
1,533.81เมกะวัตต์ 

9.2 รายงานผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed in Tariff  
1) สรุปสาระส้าคัญ 

1.1) ตามมติ กพช. สั่งการให้ สนพ. ไปศึกษาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT ซึ่ง สนพ. ได้ด าเนินการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว และ
ได้น้าเสนอสมมติฐานอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT       
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2555 (ครั้งที่ 19 ) โดย
สมมติฐานที่ สนพ. เสนอต่อที่ประชุมเป็นอัตราที่ สนพ. ได้ทบทวนและปรับปรุงจากผล
การศึกษาที่สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยศึกษาไว้ ทั้งนี้ที่
ประชุมวันดังกล่าวได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปด้าเนินการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสนับสนุนด้วยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ดังกล่าว และน้ากลับมาเสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ทราบต่อไป 
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มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) สนพ. ได้ด้าเนินการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง อัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed in Tariff (FiT) เมื่อวัน
อังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ้านวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วยผู้สัมมนาจาก ภาคราชการ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ หน่วยงานในสังกัดของรัฐ ตลอดจนสื่อมวลชน  

2) มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ สนพ. ด้าเนินการศึกษาการ

สนับสนุนในรูปแบบ FIT ส้าหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ประเภท Rooftop 
โดยเชิญผู้แทนจากส้านักแสงอาทิตย์ พพ. ร่วมด้าเนินการดังกล่าวด้วย และให้
น้าเสนอสมมติฐานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

9.3 การพิจารณาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานในรูปแบบ 
Feed in Tariff ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน 
1) สรุปความเป็นมา 

1.1) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนระบบ Feed-in Tariff โดยเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริหารฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นภายใต้ กพช. พิจารณาอัตราสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in 
Tariff ตามประเภทเช้ือเพลิงและเทคโนโลยี รวมทั้งหลักเกณฑ์แนวทางสนับสนุน 
และเสนอ กพช. ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการบริหารฯ 
ทบทวนรูปแบบและอัตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกปี 
และประกาศรับซื้อเป็นรอบๆ 

1.2) กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดท้าโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช
พลังงาน มีเป้าหมายในเชิงนโยบาย ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2556 - 2565 รวม 10,000 เมกะวัตต์    
โดยในปี 2556 ได้ตั้งเป้าหมายด้าเนินโครงการจ้านวน 100 เมกะวัตต์ โดยใช้อัตรา
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT 
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ล าดับ 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

1.3) สนพ. จึงได้ท้าการศึกษาอัตรารับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงานภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน และ
สอดคล้องกับการด้าเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวในระยะเริ่มต้น 
100  เมกะวัตต์ ของ พพ. และเป็นไปตามมติของ กพช. ในการทบทวนอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

2) ผลการด าเนินการ 
2.1)  สนพ. ได้จัดท้าข้อมูลด้านเทคนิคที่มีความจ้าเป็นต่อการวิเคราะห์

อัตรารับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยใช้ข้อมูลด้านเทคนิคและต้นทุน
ในการด้าเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ตามที่ได้รับ
จาก พพ. ซึ่งสามารถสรุปสมมติฐานส้าหรับโครงการที่มีปริมาณขายไฟฟ้าไม่เกิน   
1 เมกะวัตต์ มีรายละเอียด ดังนี ้

2.1.1) ข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
- เวลาท้างาน    330 วันต่อปี 
- ผลิตก๊าซชีวภาพได้    3.64 ล้านลบ.ม.ก๊าซ

ชีวภาพต่อป ี
- ก้าลังผลิตติดตั้ง    1.40 เมกะวัตต์ 
- ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน   1.00 เมกะวัตต์ 
- ผลิตไฟฟ้าได้     7.61 ล้านหน่วย/ปี 
- ขายไฟฟ้าสู่ระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า   6.85 ล้านหน่วย/ปี 

2.1.2) วัตถุดิบที่เข้าและออกจากระบบก๊าซชีวภาพ 
- ความต้องการหญ้าสดเข้าระบบ       140 ตันสด/วัน 
- อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ/ตันหญ้าสด     78.81 ลบ.ม.

ก๊าซชีวภาพ/ตันสด 
- ผลิตก๊าซชีวภาพที่สัดส่วนมีเทน 55% ได้ 11,000 

ลบ.ม.ก๊าซชีวภาพ/วัน 
- ปริมาณสารปรับปรุงดินที่ได้จากระบบ           23.5 ตัน/วัน 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

2.1.3) เงินลงทุน ค่าใช้จ่าย และรายได้อื่นๆ จากการเดินระบบ 
- เงินลงทุนระบบรวม        100 ล้านบาท 
- ค่าใช้จ่ายด้าเนินการและบ้ารุงรักษา     5 ล้านบาท/ปี 
- ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง        500 บาท/ตัน 
- อัตราการเติบโตของราคาเชื้อเพลิง          2.5% ต่อป ี
- รายได้จากการจ้าหน่ายสารปรับปรุงดิน     2,000 บาท/ตัน 

2.2)  สนพ. ได้จัดท้าสมมติฐานทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส้าหรับ
โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

- สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E)   1 : 1 
- อัตราดอกเบี้ย                            7.00% (MLR) 
- ระยะเวลาการกู้    8 ปี 
- อัตราผลตอบแทนส่วนทุน (IRR on equity) 12-13 % 
- อายุโครงการ    20 ปี 

จากการประเมินอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  
พืชพลังงาน ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน          
ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1.0 เมกะวัตต์ โดยอาศัยโปรแกรม 
RETScreen ซึ่งได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายระหว่างประเทศของผู้เช่ียวชาญ    
จากอุตสาหกรรมรัฐบาลและแหล่งวิชาการต่างๆ ได้ผลสรุปการศึกษาอัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in tariff ดังนี ้ 

อัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ขนาดปริมาณ    
พลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ 4.50 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุน
ตลอดอายุโครงการ 20 ปี  

3) มติท่ีประชุม 
3.1) เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานภายใต้

โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงานในรูปแบบ Feed-in Tariff 
ส้าหรับโครงการที่มีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
4.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี  

3.2) เห็นชอบให้ กกพ. เร่งก้าหนดระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลังงานภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน     
ในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อไป 

3.3) เห็นชอบให้ สนพ. น้าเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ต่อไป  
    10. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
การด้าเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในปี 2551 - 2555 

มี เป้าหมายคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้  761.8 ล้าน ลบ.ม./ปี           
โดยแบ่งกลุ่มตามแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย ดังน้ี 
 กลุ่มฟาร์มปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพจ้านวน 113.7 

ล้าน ลบ.ม./ปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์    
ขนาดเล็ก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลาง-ใหญ่ โรงฆ่าสัตว์ และโรงช้าแหละแปรรูปไก่ 

 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพจ้านวน 637.1 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส้าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมี
แหล่งวัตถุดิบส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพมาจากน้้าเสียและกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ 6 ประเภท ได้แก่ 1) แป้ง 2) น้้ามันปาล์ม 3) เอทานอล              
4) น้้ายางข้น 5) แปรรูปอาหาร และ 6) อื่นๆ 

 กลุ่มขยะเศษอาหาร เป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพจ้านวน 10.9 ล้าน ลบ.ม./ปี ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรม
และสถานประกอบการต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา โรงแรม/ศูนย์การค้า 
โรงงานอุตสาหกรรม  

โดยผลการด้าเนินงานสะสม ณ เดือนมีนาคม 2556 มีการด้าเนินโครงการซึ่งคาดว่าจะ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 1,171 ล้าน ลบ.ม./ปี  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนพ. (สนอ.) 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

ผู้ประกอบการ 
ก๊าซชีวภาพท่ี

ผลิตได้  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ 
คิดเป็นมูลค่า 
(ล้านบาท) 

  

ไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย/ปี) 

LPG/NGV 
(ล้าน กก./ปี) 

น้้ามันเตา 
(ล้านลิตร/ปี) 

ถ่านหิน  
(ตัน/ปี) 

ชีวมวล 
(ตัน/ปี) 

น้้ามันดีเซล 
(ล้านลิตร/ปี) 

 

1.กลุ่มปศุสัตว ์
2.กลุ่มโรงงาน 
3.กลุ่มขยะ 
   เศษอาหาร 

88.55 
1,081.40 

1.12 
 

84.74 
1,408.81 

- 
 

4.16 
8.37 
0.51 

 

4.89 
142.96 

- 
 

- 
57,386 

- 

- 
239,543 

- 

- 
0.19 

- 
 

374.74 
6,567.71 

9.23 
 

รวม 1,171.07 1,493.55 13.04 147.85 57,386 239,543 0.19 6,951.68 
            

สถานภาพการด้าเนินงานโครงการฯ ณ มีนาคม ๒๕๕๖ มีดังนี ้
 กลุ่มฟาร์มปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ด้าเนินงาน

โครงการแล้วเสร็จทั้งหมด 635 ราย เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนทั้งหมด 75.22 ล้าน ลบ.ม./ปี สามารถน้ามาใช้ทดแทนพลังงาน         
เชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 280 ล้านบาท/ปี 

 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ด้าเนินงานโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด 57 ราย 
เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนทั้ งหมด 304 ล้าน ลบ.ม./ปี            
สามารถน้ามาใช้ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 1,744 ล้านบาท/ป ี

 กลุ่มขยะเศษอาหาร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ด้าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด 67 ราย เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนท้ังหมด      
1.12 ล้าน ลบ.ม./ปี สามารถน้ามาใช้ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ  9 ล้านบาท/ปี 

    11. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าและ   
ความร้อนในอุตสาหกรรมน้ าตาล 

ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 
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นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
 3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อ
ผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และการพัฒนา
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคาร
สถานท่ีที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส้านึกของผู้บริโภค
ใน ก า ร ใ ช้ พลั ง ง ง า น อย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้ง
ภาคการผลิต ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน 

 
 
27 ธ.ค. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ครม. เห็นชอบ มติ กพช. 
เมื่อวันท่ี 30 พ.ย. 54 เรื่อง
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 - 2564) 
(Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 
2012 - 2021) โดยส่วน
ของการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกมี
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนรวม 
9 ,2 0 1  MWโ ด ย มี ก า ร
ปรับปรุงเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิ งแต่ละ
ประเภทเช้ือเพลิง ดังนี ้
- แสงอาทิตย์ 2,000 MW 
- ลม 1,200 MW 
- น้้า 1,608 MW 
- ชีวมวล 3,630 MW  
- ก๊าซชีวภาพ 600 MW 
- ขยะ 160 MW 
- พลังงานรูปแบบใหม่ 3 MW 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  
12. การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบ   
ร่างแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556  

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการน้า ร่างแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน      
20 ปี เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบ 

 
สนพ. (สนอ.) 

 

 
 
 
 


