
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) 
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
ด้านพลังงานในอุตสาหกรรมพลังงานท่ีมีศักยภาพใน
ทุ ก พื้ น ที่ ข อ งป ร ะ เ ทศ  อ า ทิ  LNG Receiving 
Terminal ระยะที่ 2 ระบบท่อส่งน้้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ สายส่งไฟฟ้า Smart Grid 
 

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

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

2) ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดล้าดับ
ความส้าคัญของเส้นทาง การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสะพานเศรษฐกิจ
และอยู่ระหว่างการด้าเนินการขอขยายระยะเวลาด้าเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2 ออกไป
อีก 60 วัน (จากเดิมสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2555 ขยายออกไปสิ้นสุด
โครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2556) 

2. โครงการจัดท าแผนพัฒนา Smart Grid ของประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน 

1) ศึกษาแนวทางและความคืบหน้าของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
วางแผนการด้าเนินการนโยบายการพัฒนาระบบ Smart Grid ระดับประเทศ 

2) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุม เมื่อวันท่ี 8 
ธันวาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) โดยมีหน้าที่
หลักในการก้าหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Smart Grid ในระดับชาติ 

3) คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะท้างาน 2 คณะ ดังนี้ 1) คณะท้างานโครงการศึกษาเพื่อก้าหนดนโยบายและ

 
สนพ. (สปป.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สนพ. (สนฟ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของไทย โดยมีหน้าที่ระดมความเห็น 
และร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Smart Grid และ 2) คณะท้างานจัดท้าแผนงาน
การศึกษาโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ Smart Grid โดยมีหน้าที่ศึกษา จัดท้าแผนงาน
โครงการพัฒนาระบบ Smart Grid พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Smart Grid ในเชิงปฏิบัติการ 

4) จัดประชุมคณะท้างานจัดท้าแผนงานการศึกษาโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบ Smart Grid เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมีสามการไฟฟ้าเป็น
คณะท้างานหลักเพื่อให้ทั้งสามการไฟฟ้ารายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบ Smart Grid ให้ท่ีประชุมทราบ 

5) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เพื่อรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด้าเนินโครงการศึกษาเพื่อก้าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และพิจารณาให้ความเห็น เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงผลการด้าเนินการในล้าดับต่อไป 

6) จัดประชุมคณะท้างานจัดท้าแผนงานการศึกษาโครงการเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2555 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 เพื่อพิจารณาแผนงานการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ของสามการไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน้าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของประเทศไทย  

 3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดย
แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้า
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจาย
แหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
(2.) แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา พม่า ลาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการแก้ปัญหา

  โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  

3. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) 
ผลการด าเนินงาน 

1) ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่ างรอการพิจารณาให้ความเห็นจากกรม
สนธิสัญญาและกฎหมายในส่วนของ Inter-Governmental Memorandum of 
Understand for the Establishment of the Regional Power Coordination 
Centre (IGM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าร่วมกันระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS) เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปตามกรอบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 (2)  

 
สนพ. (สนฟ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
พื้นที่ทับซ้อน ไทย-กัมพูชา (OCA) และเช่ือมโยง
โครงข่ายพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การ
รับซื้อไฟฟ้าจากลาว และพม่า รวมทั้ง ASEAN 
Power Grid 
 
 
 
 

2) ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม RPTCC-13 และการประชุม
คณะท้างาน 2 คณะ ได้แก่ (1) Working Group on Regulatory Issues และ      
(2) Working Group on Performance Standards and Grid Code ซึ่งจัดขึ้นโดย
ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ASEAN Development Bank: ADB) ณ นครย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2555 เพื่อพิจารณา
หารือถึงความพร้อมของประเทศสมาชิกในการลงนามใน IGM รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง
ร่าง Articles of Association of RPCC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 กลยุทธ์ 

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

  โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  

4. การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 
2010 ฉบับปรับปรุง) 

ผลการด าเนินงาน 
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) ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใหม่ที่ปรับตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามนโยบายรัฐบาลและผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2554 โดยใช้ GDP ของ สศช. 
การจัดท าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 

กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สนพ. จัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่ง สนพ. ได้จัดตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติ
ด้านพลังงานไฟฟ้า โดยประกอบด้วย ผู้แทนจากการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง สกพ. 

 
สนพ. (สนฟ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สนพ. เพื่อจัดท้าแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า 
และ สนพ. ได้ด้าเนินการวิเคราะห์และคัดเลือกสถานการณ์สมมติที่จะใช้ในการ
ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า รวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์สภาวะวิกฤติซ้้าซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าในระหว่างที่เกิด
เหตุการณ์ตามสถานการณ์สมมติ เพื่อจัดท้าสถานการณ์สมมติสภาวะวิกฤติด้าน
พลังงานไฟฟ้าที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เสนอคณะท้างานจัดท้าแผนรองรับ
สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประกอบการซักซ้อมแผน 

การซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ผลการด าเนินงาน 

สนพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง จ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินโครงการศึกษาการจัดท้าแผนการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและจัดการในสภาวะวิกฤติ  ( Emergency 
response Arrangements) ด้านพลังงานไฟฟ้า 

 
 
 

สนพ. (สนฟ.) 

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2554 ได้มีมติเห็นชอบตาม
มติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2554 โดยเห็นชอบ 
 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  

5. การทบทวนการจัดท าหลักเกณฑ์และก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้
สะท้อนต้นทุน (น้ ามันเชื้อเพลิง LPG พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ 
NGV และการลอยตัวราคาพลังงาน) 

1) การปรับปรุงโครงสร้างราคาน้้ามันเชื้อเพลิง 
ผลการด าเนินงาน 

1. กบง.เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตรา
เงินกองทุนน้้ามันฯ ของน้้ามันเบนซิน 91 และ 95 ชนิดละ 1 บาท/ลิตร มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ เป็น
ดังนี ้

 

 
 

 
สนพ. (สปป.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ  
(บาท/ลิตร) 

น้้ามันเบนซิน 95 4.00 
น้้ามันเบนซิน 91 4.00 
น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 2.20 
น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 0.60 
น้้ามันแก๊สโซฮอล E20 -0.80 
น้้ามันแก๊สโซฮอล E85 -12.60 
น้้ามันดีเซล 0.60 

2. ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบแนวทางการปรับ
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของน้้ามันเบนซิน น้้ามันแก๊สโซฮอล และ
น้้ามันดีเซล ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ดังนี้  

- เห็นชอบให้ยกเลิกมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง
แนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้้ามันเช้ือเพลิง ที่เห็นชอบให้ทยอยปรับเพิ่ม
อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของน้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลเดือนละ 
1 บาทต่อลิตร และปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของน้้ามันดีเซล
หมุนเร็ว อัตรา 0.60 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ และ
มอบให้คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาก้าหนดอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ และระยะเวลาให้มีความเหมาะสมภายใต้กรอบหลักเกณฑ์     
การมอบหมาย ดังนี้ 

(1) น้้ามันดีเซล การปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ ของน้้ามัน
ดีเซลให้พิจารณาจากราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล หากมีราคาสูงขึ้นจนท้าให้มีผลกระทบ
ต่อภาคขนส่งและค่าโดยสารเกินสมควร ให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) พิจารณาปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ ได้ตามความเหมาะสม 

การปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ ของน้้ามันดีเซล ให้
พิจารณาจากราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล หากมีราคาต่้าจนท้าให้ผู้ประกอบการขนส่ง
และโดยสารสมควรปรับอัตราค่าบริการลง ให้ กบง. ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
กองทุนน้้ามันฯ เพื่อให้ราคาขายปลีกน้้ามันดีเซลอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่กระทบ
เกินสมควรต่อค่าขนส่งและโดยสาร 

(2) น้้ามันเบนซิน/น้้ามันแก๊สโซฮอล การปรับเพิ่ม/ลดอัตราเงินส่ง
เข้ากองทุนน้้ามันฯ ของน้้ามันเบนซินและน้้ามันแก๊สโซฮอลให้พิจารณาปรับเพื่อรักษา
ระดับส่วนต่างราคาระหว่างน้้ามันเบนซินกับน้้ามันแก๊สโซฮอล เพื่อจูงใจให้มีการใช้
พลังงานทดแทน (เอทานอล) มากขึ้น 

ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ ดังกล่าวให้ค้านึงถึง
สถานการณ์ราคาน้้ามันในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ การส่งเสริม
พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน้้ามันฯ 

- มอบหมายให้ สนพ. ประเมินผลการด้าเนินงานตามการมอบหมาย
ข้างต้น เสนอ  กพช. และ ครม. เพื่อพิจารณาทุกไตรมาส 

- ต่อมา กบง. ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ เดือน ตุลาคม –
ธันวาคม 2555 รวม 6 ครั้ง ดังนี้  
หมายเหตุ (การเปลี่ยนแปลง - หมายถึง ลดอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้้ามันฯ) 
 (การเปลี่ยนแปลง + หมายถึง เพิ่มอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้้ามันฯ) 

1. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังนี ้ 

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 
เบนซิน 95 7.40 7.00 -0.40 
เบนซิน 91 6.10 5.70 -0.40 
แก๊สโซฮอล 95  1.70 1.30 -0.40 
แก๊สโซฮอล 91 -0.60 -1.00 -0.40 
แก๊สโซฮอล E20 -0.90 -2.30 -1.40 
แก๊สโซฮอล E85 -11.80 - - 
ดีเซลหมุนเร็ว 0.20 -0.10 -0.30 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

2. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น้้ามันฯ ดังนี ้

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 7.00 7.50 +0.50 

เบนซิน 91 5.70 6.20 +0.50 

แก๊สโซฮอล 95  1.30 1.80 +0.50 

แก๊สโซฮอล 91 -1.00 -0.50 +0.50 

แก๊สโซฮอล E20 -2.30 -2.80 -0.50 

ดีเซลหมุนเร็ว -0.10 0.20 +0.30 

3. เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น้้ามันฯ ดังนี ้

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 7.50 8.00 +0.50 

เบนซิน 91 6.20 6.70 +0.50 

แก๊สโซฮอล 95  1.80 2.30 +0.50 

แก๊สโซฮอล 91 -0.50 0.00 +0.50 

แก๊สโซฮอล E20 -2.80 -2.30 -0.50 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.20 0.70 +0.50 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

4. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังนี ้

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.70 1.20 +0.50 

5. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันฯ ดังนี ้

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

ดีเซลหมุนเร็ว 1.20 0.70 -0.50 

6. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น้้ามันฯ ดังนี ้

หน่วย: บาท/ลิตร เดิม ใหม่ เปลี่ยนแปลง 

เบนซิน 95 8.00 8.50 +0.50 

เบนซิน 91 6.70 7.20 +0.50 

แก๊สโซฮอล 95  2.30 2.80 +0.50 

แก๊สโซฮอล 91 0.00 0.50 +0.50 

แก๊สโซฮอล E20 -2.30 -1.80 -0.50 

ดีเซลหมุนเร็ว 0.70 1.50 +0.80 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
2) การด้าเนินการปรับราคาก๊าซ LPG และ NGV  

1. กบง. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงของก๊าซ LPG และ NGV ดังนี ้

-  เห็นชอบให้ก้าหนดอัตราเ งินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติ
ส้า ห ร ับ ย า น ย น ต์ ใ น อัต ร า  0 . 0 0  บ า ท ต่อ กิ โ ล ก รัม  ตั ้ ง แ ต่ว ัน ที ่  1 6 
เมษายน 2555 เป็นต้นไป  

- เห็นชอบให้ก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันส้าหรับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่จ้าหน่ายให้ภาคขนส่งในอัตรา 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่
วันท่ี 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 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 ท่ีเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ใน
ภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้้ามัน 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
ส้าหรับก๊าซที่จ้าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนใน
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
อัตรา 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 ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนใน
อัตรา 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 ให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนใน
อัตรา 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. พิจารณาการ
ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้ราคาไม่เกินต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่น
น้้ามัน โดยก้าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯในแต่ละเดือนได้ตามความเหมาะสม 
ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การมอบหมายที่ว่า การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้้ามันฯ
ของก๊าซ LPG ภาคขนส่งให้พิจารณาจากต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้้ามัน 
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ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 

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 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ 
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. เมื่อวันท่ี 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 มาก
เกินไป และให้ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยก๊าซ NGV ลงเดือนละ 0.50 บาท/
กก. จ้านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม ถึงเดือนเมษายน 2555  

(2) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาท/กก. ต่อ
อีก 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 
ที่ศกึษาโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(4) เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 กบง.  ได้มีมติเห็นชอบให้คงราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ได้ข้อสรุปต้นทุนราคาก๊าซ NGV ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ  กพช. เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2555 ได้มีมติรับทราบมติ กบง. ดังกล่าว 
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นโยบาย 
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ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
(5) ปัจจุบัน ราคาขายปลีกก๊าซ NGV อยู่ที่ 10.50 บาท/กก. โดย

ราคาขายปลีก NGV ตามโครงสร้างราคาได้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาทบทวน
ค่าบริการส่งก๊าซฯ ทางท่อของ สกพ. เพื่อน้าไปจัดท้าข้อสรุปต้นทุนราคาก๊าซ 
NGV ตามการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาพลังงานทดแทนและพัฒนาทางเลือกโดย
ตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลได้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

กลยุทธ์ 
(1.) ผลักดันกลไกเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน โดยค้านึงถึงความสมดุลในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27 ธ.ค. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ครม. เห็นชอบ มติ กพช. 
เ มื่ อ วั นที่  30  พ .ย .  5 4 
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-พ.ศ.
2 5 6 4 )  ( Alternative 
Energy Development 
Plan: AEDP 2012-2021) 
โดยส่วนของการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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
ประเภทเช้ือเพลิงดังนี้ 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  

6. การทบทวนและจัดท ามาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (Feed in Tariff) 

คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ) มีอ้านาจในการบริหารมาตรการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้ความเห็น ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน 
และเร่งรัดการด้าเนินการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปีและปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-พ.ศ.2564) (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยได้มีการประชุมแล้ว           
ทั้งสิ้น 19 ครั้ง ในช่วงเดือน สิงหาคม 2553 – ธันวาคม 2555  
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด้าเนินการในช่วงไตรมาสที่ 1/2556 ได้มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2555 และ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยสรุปผลการด้าเนินงานได้ ดังนี้ 

1) สถานะโครงการพลังงานหมุนเวียน ณ เดือนตุลาคม 2555 
(1) โครงการทีอ่ยู่ระหว่างพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟ้าและขอรับส่วนเพิ่มฯ 

จ้านวน 277 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 3,254.06 เมกะวัตต์  
(2) โครงการที่ได้รับการตอบรับซื้อขายไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่ลงนามใน

สัญญา 116 ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 857.92 เมกะวัตต์  
(3) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 591 

ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 3,602.21 เมกะวัตต์  

 
สนพ. (สนฟ.) 
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- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) โครงการที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 355 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย 1,467.39 เมกะวัตต์ 

2) การพิจารณาสมมติฐานการค้านวณอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT 

(1) ความเป็นมา 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 

(ครั้งที่ 15) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นควรให้ สนพ.ปรับปรุง
สมมติฐานที่ใช้ในการค้านวณอัตรา FIT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
ให้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส้านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และน้ากลับมาเสนอคณะกรรมการ
บริหารฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  

(2) ผลการด้าเนินการ 

2.1) สนพ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ พพ. เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2555 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการก้าหนดสมมติฐานในการค้านวณ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT ซึ่ง สถาบันวิจัยพลังงาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันวิจัยฯ) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง
นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้น้าผลการหารือไป
ประกอบในการจัดท้าผลการศึกษา 

2.2) สถาบันวิจัยฯ ได้จัดส่งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ให้แก่ 
สนพ. ในเดือนกรกฎาคม 2555 และได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแล้ว  

2.3) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ท้าการพิจารณาผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยฯ แล้วพบว่าสมมติฐานในการค้านวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT ได้มีการปรับปรุงจากสมมติฐานที่ได้มี
การน้าเสนอคณะกรรมการบริหารในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 รวมถึงได้น้า
ความเห็นและข้อกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรจุในการจัดท้าสมมติฐานแล้ว 
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ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
แต่อย่างไรก็ดี ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่า หากจะน้าผลการศึกษาดังกล่าวไปจัดท้า
อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT และประกาศ
เป็นนโยบายส่งเสริมต่อไปนั้น ควรมีการทบทวนสมมติฐานบางประการ 

2.4) จากการทบทวนสมมติฐานการค้านวณอัตรารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้เสนออัตรารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT ต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 3 : 1 เงินลงทุน 60 บาท/วัตต์ 
กรณีที่ 2 สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 3 : 1 เงินลงทุน 55 บาท/วัตต์ 
กรณีที่ 3 สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 4 : 1 เงินลงทุน 60 บาท/วัตต์ 
กรณีที่ 4 สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 4 : 1 เงินลงทุน 55 บาท/วัตต์ 

โดยแต่ละกรณีได้เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการลงทุน Internal Rate of Return 
(IRR) ที่ 12% และ 13% ระหว่าง FIT และ Adder ไว้ดังตาราง 

ตารางที่ 1 อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FIT ที่ สนพ. น าเสนอ 

สัดส่วน
หนี้สินต่อ

ทุน 

เงินลงทุน 
(บาท/วัตต์) 

FIT (บาท/หน่วย) 
เทียบเท่า Adder 

(บาท/หน่วย) 

IRR 12% IRR 13% 
IRR 
12% 

IRR 
13% 

3 : 1 
60 5.66 5.83 3.19 3.37 
55 5.19 5.35 2.54 2.71 

4 : 1 
60 5.58 5.74 3.08 3.24 
55 5.12 5.26 2.44 2.60 

2.5) มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารฯ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ไปด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียกับการสนับสนุนด้วยอัตราการ
รับซื้ อ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต ย์ดั งกล่ าว  และน้ากลับมาเสนอให้  
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
คณะกรรมการบริหารฯ ทราบต่อไป และมอบหมายให้ ส้านักงาน กกพ. เร่งด้าเนินการ
จัดท้าระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff เพื่อประกาศใช้ต่อไป 

2.6) สนพ. ได้ท้าการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่ อง    
“อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in tariff 
(FIT)” แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าวจะได้น้าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งถัดไป 

 
    7. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
การด้าเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในปี 2551 -

2555 มีเป้าหมายคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 761.8 ล้าน ลบ.ม./ปี โดย
แบ่งกลุ่มตามแหล่งก้าเนิดน้้าเสีย ดังน้ี 
 กลุ่มฟาร์มปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพจ้านวน 113.7 

ล้าน ลบ.ม./ปี ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาด
เล็ก 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) น้้ายาง
ข้น 5) แปรรูปอาหาร และ 6) อื่นๆ 

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

 
 

สนพ. (สนอ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
 

    โดยผลการด้าเนินงานสะสม ณ เดือนธันวาคม 2555 (ปีที่ 5) จาก
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคาดว่ามีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ  
1,183.77 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการ 
ก๊าซชีวภาพท่ี

ผลิตได้  
(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ 

คิดเป็นมูลค่า 
(ล้านบาท) ไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย/ปี) 
LPG 

(ล้าน กก./ปี) 
น้้ามันเตา 

(ล้านลิตร/ปี) 
ถ่านหิน  
(ตัน/ปี) 

ชีวมวล 
(ตัน/ปี) 

น้้ามันดีเซล 
(ล้านลิตร/ปี) 

1.กลุ่มปศุสัตว์ 
2.กลุ่มโรงงาน 
3.กลุ่มขยะ 
   เศษอาหาร 

88.22 
1,094.10 

1.12 
 

84.74 
1,323.99 

- 
 

4.16 
9.86 
0.51 

 

4.89 
118.77 

- 
 

- 
62,576 

 
- 

- 
269,260 

 
- 

- 
0.19 

- 
 

374.74 
6,981.32 

9.23 
 

รวม 1,183.77 1,408.73 14.53 123.66 62,576 269,260 0.19 7,365.29 
 

 

    8. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพทดแทน
พลังงานในภาคขนส่ง (CBG) 

ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างจัดท้าร่าง TOR เพื่อจัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ  
 

สนพ. (สปป.) 
 

 3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อ
ผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และการพัฒนา
อย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคาร
สถานท่ีที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนา
พลังงานที่สะอาดเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส้านึกของผู้บริโภค

 
 
27 ธ.ค. 54 

 

 

 

 
 
ครม. เห็นชอบ มติ กพช. 
เมื่อวันท่ี 30 พ.ย. 54 เรื่อง
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 - 2564) 

โครงการที่ สนพ. รับผิดชอบ  

9. การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 
(1) การจัดท้าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

ผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรงุร่างแผนปฏบิัติการอนุรักษ์พลังงานให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ภายหลังจากที่ได้ เข้าพบหารือกับหน่วยงานต่างๆ            

 
สนพ. (สนอ.) 
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ล าดับ 
ที ่

 

นโยบาย 
มติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ วันที่  สาระส าคัญ ผลการด าเนินงาน/แผนงาน/โครงการ 
ใ น 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 
2012-2021) โดยส่วนของ
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกมีเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนรวม 9 ,201 MW
โดยมีการปรับปรุงเป้าหมาย
การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง
แต่ละประเภทเช้ือเพลิง 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 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน (Road Show) เรียบร้อยแล้ว ได้แก่        
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงพลังงาน ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ตกรรมแห่ งชาติ  ก รม โ ร ง งานอุ ตสาหกรรม  ส้ านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการ
พลังงานทหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งการน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ทั่วประเทศ จ้านวน 5 ครั้ง 
(Public Hearing) ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ชลบุรี และกรุงเทพฯ   
มาทบทวนและปรับปรุงใหแ้ผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมน้าเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน     
ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2555 และจะน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป ตามล้าดับ 

 
 
 
 


