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นโยบายและแผนพลงังาน หวงัเป็นอยา่งยิBงวา่เอกสารฉบบันี᷼จะเป็นประโยชนต์อ่ผู้ทีBสนใจไมม่ากก็
นอ้ย
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เรꇾื�องทꇾี� 1การจดัหากา๊ซธรรมชาติ
1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 12 กนัยายน 2535 มอบหมายใหก้ารปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย
(ปตท.) ดาํเนนิการเรง่รัดการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิและการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพืBอ
รองรับความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตภิายในประเทศทีBมแีนวโนม้สงูขึ᷼น โดยเฉพาะการจัดหากา๊ซ
ธรรมชาตใิหแ้กก่ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และโครงการผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP)
ตอ่มาเมืBอวนัทีB 13 สงิหาคม 2539 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิห ้ปตท. จัดทาํแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาติ
ระยะยาว นาํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเพืBอพจิารณาอนมุตั ิโดยแผนการจัดหา
กา๊ซฯ ดงักลา่วควรมกีารปรับปรงุ ทกุระยะตามความเหมาะสม นอกจากนี᷼เมืBอวนัทีB 17 มถินุายน 2540
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตมิอบหมายให ้ปตท. ดาํเนนิการจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพิBมเตมิใหแ้ก ่กฟผ. เพืBอ
ทดแทนการใชน้ํ᷼ามนัเตา ซึBงกอ่ใหเ้กดิปัญหามลพษิทางอากาศ

ตอ่มา คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 4 มนีาคม 2540 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิใหม้กีารลงนามในสญัญาซื᷼อขายกา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่เยตากนุ (สหภาพพมา่) แหลง่
นํ᷼าพอง (เพิBมเตมิ) และแหลง่เบญจมาศ (ทานตะวนัสว่นเพิBม) ของ ปตท. โดยมรีายละเอยีดการ
ดาํเนนิการรับซื᷼อกา๊ซธรรมชาตใินแตล่ะแหลง่ ดงันี᷼

แหลง่เยตากนุ (สหภาพพมา่) ตัง᷼อยู่ในแปลงสมัปทาน Block M12, M13 และ M14 ทางทศิตะวนั
ออกเฉยีงใตข้องแปลงสมัปทาน M5 และ M6 ซึBงบรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั
(มหาชน) (ปตท.สผ.) เป็นผู้ลงทนุสาํรวจและพัฒนาแหลง่กา๊ซฯ รว่มกบับรษัิทผู้รับสมัปทานอืBนๆ โดย
มปีรมิาณสาํรองกา๊ซฯ ในระดบั 1.14 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ซึBงสามารถเริBมผลติไดใ้นปี 2542 และคง
อตัราการผลติทีBระดบั 210 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย ปตท. ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อ
ขายกา๊ซธรรมชาต ิจากแหลง่เยตากนุ กบัสหภาพพมา่ แลว้เมืBอวนัทีB 13 มนีาคม 2540 ในปรมิาณซื᷼อ
ขายวนัละ 200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ มกีาํหนดสง่ในตน้ปี 2543 เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 10 ปี

แหลง่นํ᷼าพอง (เพิBมเตมิ) ตัง᷼อยู่ในแปลงสมัปทาน E5 อาํเภอนํ᷼าพอง จังหวดัขอนแกน่ มบีรษัิท เอส
โซ ่เอก็โพลเรชันBแอนดโ์ปรดกัชันB โคราช องิค ์และบรษัิท ปตท.สผ. เป็นผู้รับสมัปทานในสดัสว่นรอ้ย
ละ 80 และ 20 ตามลาํดบั โดย ปตท. ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายกา๊ซฯ ตัง᷼แตว่นัทีB 26 เมษายน
2533 เป็นตน้มา มปีรมิาณซื᷼อขาย 65 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และตอ่มาไดเ้พิBมเป็น 95 ลา้นลกูบาศก์



2533 เป็นตน้มา มปีรมิาณซื᷼อขาย 65 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และตอ่มาไดเ้พิBมเป็น 95 ลา้นลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั โดย ปตท. ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายแลว้เมืBอวนัทีB 17 มนีาคม 2540 กาํหนดเริBมสง่กา๊ซฯ
ในเดอืนกรกฎาคม 2540

แหลง่เบญจมาศ (ทานตะวนัสว่นเพิBม) ปตท. ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายกา๊ซฯ จากแหลง่ทานตะวนั
ในเดอืนพฤศจกิายน 2538 กบักลุ่มผู้รับสมัปทานซึBงประกอบดว้ย บรษัิท Thaipo Ltd., Thai Romo
Ltd. และ Sophonpanich Co., Ltd. โดยเริBมสง่กา๊ซฯ ในเดอืนมกราคม 2540 ในปรมิาณวนัละ 75
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ตอ่มาผู้รับสมัปทานแหลง่เบญจมาศ (ทานตะวนัสว่นเพิBม) ในแหลง่ B8/32 ใน
บรเิวณอา่วไทย ประกอบดว้ย บรษัิท Maersk Oil (Thailand) Ltd., Thaipo Limited, Thai Romo
Limited และ Palang Sophon Limited ไดเ้สนอเพิBมปรมิาณการจาํหนา่ยกา๊ซฯ โดยจะเริBมสง่กา๊ซฯ
สว่นเพิBมในปี 2542 เป็น 170 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และเพิBมเป็น 180 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนัในปี
2543

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ

ปตท. ไดน้าํเสนอแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิพรอ้มกบัแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิ(ฉบบัทีB
2) ซึBงคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาอนมุตัแิลว้เมืBอวนัทีB 24
ตลุาคม 2540 และ 4 พฤศจกิายน 2540 ตามลาํดบั

แผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตดิงักลา่ว ไดม้กีารปรับแผนเพืBอใหส้อดคลอ้งตามภาวะเศรษฐกจิทีBชะลอ
ตวัลง และสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศ ทีBมคีวามตอ้งการไฟฟา้ตํBามาก โดย
คาดวา่จะมคีวามตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใินปี พ.ศ. 2541 จาํนวน 1,678 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั และ
เพิBมเป็น 3,188 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั ในปี 2549 สว่นแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพืBอสนองความ
ตอ้งการ นอกเหนอืจากแหลง่กา๊ซฯ ทีBจัดทาํสญัญาแลว้ ปตท. อยู่ระหวา่งเจรจาซื᷼อกา๊ซจากแหลง่
JDA หรอืพื᷼นทีBพัฒนารว่มระหวา่งประเทศไทย กบัมาเลเซยีในปรมิาณ 550 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั โดย
จะเริBมทยอยสง่ตัง᷼แตป่ี พ.ศ. 2544 และเจรจาซื᷼อกา๊ซฯ จากแหลง่บงกช เพิBมอกี 184 ลา้นลกูบาศก์
ฟตุ/วนั ในปี พ.ศ. 2545

สาํหรับการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาต ิจากประเทศอนิโดนเีซยี และการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG)
จากโอมาน จะตอ้งชะลอออกไปจากปี พ.ศ. 2546 เป็นปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป เนืBองจากภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศชะลอตวัลง

 

เรꇾื�องทꇾี� 2 แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ
ของการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

1. ความเป็นมา

เนืBองจากการคาดการณค์วามตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตขิองประเทศ วา่จะมแีนวโนม้เพิBมสงูขึ᷼นถงึ
3,658 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนัในปี พ.ศ. 2548 ในขณะทีBระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตทิีBมอียู่ในปัจจบุนั ไม่
สามารถรับปรมิาณกา๊ซฯ ทีBจะเพิBมขึ᷼นได ้ดงันัน᷼เพืBอรองรับความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาต ิทีBจะเพิBมสงู
ขึ᷼นดงักลา่ว คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 26 พฤศจกิายน 2539 เหน็ชอบตามแผนแมบ่ทระบบทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาต ิ(Pipeline Master Plan) ฉบบัทีB 1 ปี พ.ศ. 25402548 ของการปโิตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย (ปตท.) ซึBงประกอบดว้ย โครงการ 12 โครงการ วงเงนิลงทนุ 78,052 ลา้นบาท (ณ
อตัราแลกเปลีBยน 1 เหรยีญสหรัฐตอ่ 25 บาท) หรอื 112,394 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลีBยน 1
เหรยีญสหรัฐตอ่ 36 บาท) การดาํเนนิการตามแผนดงักลา่วจะทาํใหร้ะบบทอ่สง่กา๊ซฯ มขีดีความ
สามารถในการจัดสง่กา๊ซฯ เพิBมเตมิจากระบบทอ่เดมิ ซึBงมขีดีความสามารถ 1,800 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ตอ่วนั เป็น 3,800 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ทาํใหส้ามารถจัดสง่กา๊ซไดใ้นชว่งระยะเวลา 9 ปี ตัง᷼แตป่ี
พ.ศ. 2500 ถงึ 2548

แตเ่นืBองจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยในปัจจบุนั ไดช้ะลอตวัลง มผีลทาํใหป้รมิาณความ
ตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาต ิลดลงจากเดมิทีBคาดการณไ์ว ้ดงันัน᷼ เพืBอใหแ้ผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซฯ
ของ ปตท. มคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชก้า๊ซฯ และสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้



ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 25402554 กรณตีํBามาก (Very Low Case)
ประกอบกบัรัฐบาลมนีโยบายในการปรับกรอบการลงทนุ ของทัง᷼ภาครัฐและเอกชนลง จงึควรใหม้กีาร
ทบทวนแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ดงักลา่ว

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ปตท. ไดท้บทวนแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ดงักลา่ว และไดจั้ดทาํแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิฉบบัทีB 2 ขึ᷼น และให ้สพช. พจิารณานาํเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
พจิารณาเมืBอวนัทีB 24 ตลุาคม 2540 ซึBงคณะกรรมการดงักลา่วไดม้มีตเิหน็ชอบแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัทีB 2 ในชว่งปี พ.ศ. 25412549 ตามทีB ปตท. เสนอ เพืBอใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุ
ทางดา้นการกอ่สรา้งระบบทอ่และอปุกรณต์า่งๆ โดยมโีครงการทีBจะดาํเนนิการในชว่งปี พ.ศ. 2541
2549 จาํนวน 12 โครงการ วงเงนิลงทนุทัง᷼สิ᷼น 78,078 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลีBยน 1 เหรยีญ
สหรัฐ ตอ่ 36 บาท) ซึBงสามารถลดการลงทนุไดเ้ป็นจาํนวนเงนิ 34,316 ลา้นบาท และใหใ้ชแ้ผนดงั
กลา่วเป็นกรอบ ของการพจิารณาในรายละเอยีด ของโครงการในชว่งปี พ.ศ. 25412549 โดยไมต่อ้ง
เสนอขอดาํเนนิการในระดบันโยบายอกี ยกเวน้โครงการทีBมปีระเดน็นโยบายพเิศษและให ้ปตท. นาํ
เสนอโครงการตามขัน᷼ตอน ทีBไดรั้บอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรแีลว้ เมืBอวนัทีB 26 พฤศจกิายน 2539 โดยมี
รายชืBอโครงการทีBไดรั้บอนมุตัใิหด้าํเนนิการ ดงันี᷼

(อตัราแลกเปลีBยน US$ 1 = 36 บาท)
โครงการหลกั กาํหนดแลว้เสรจ็ เงนิลงทนุ

(ลา้นบาท)
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่ไพลนิ ระยะทีB 1 2541

ระยะทีB 2 2542
2,231

โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่ JDA ไปเอราวณั ปลายปี 2543 20,040
โครงการ Midline Compressor พรอ้ม Platform และทอ่ตอ่ ปลายปี 2543 8,222
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ระยองไปบางปะกง ปลายปี 2543 9,331
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ราชบรุีวงันอ้ย กลางปี 2542 8,457
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ราชบรุีวงันอ้ย ไปโรงจักรพระนครใต้ ไตรมาสทีB 1 ปี

2543
2,832

โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่เบญจมาศเชืBอมทอ่สง่กา๊ซฯ จาก
แหลง่ทานตะวนั

กลางปี 2542 487

โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากทอ่คู่ขนานไปโรงไฟฟา้ทบัสะแก ปลายปี 2549 9,172
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่ JDA ไปสงขลา ปลายปี 2543 5,729
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากสงขลาไปยะลา (ชายแดน ไทยมาเลเซยี) ปลายปี 2543 2,830
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากโรงแยกกา๊ซขนอมไปสรุาษฎรธ์านี ปลายปี 2545 2,508
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากโรงไฟฟา้สรุาษฎรธ์านไีปโรงไฟฟา้กระบีB ปลายปี 2547 6,239
  รวมเงนิลงทนุทัง᷼

สิ᷼น
78,078

โครงการตามแผนแมบ่ทฯ ดงักลา่ว จะชว่ยใหป้ระเทศสามารถขยายกาํลงัการสง่กา๊ซธรรมชาต ิและ
เครอืขา่ยการบรกิาร เพืBอรองรับการจัดหาและการตลาด ทีBมกีารขยายตวัเพิBมขึ᷼นในระยะยาวไดอ้ยา่ง
เพยีงพอ และจะชว่ยเสรมิสรา้งความมันBคงในการจัดหากา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ตา่งๆ

 

เรꇾื�องทꇾี� 3 การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG)
1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 13 สงิหาคม 2539 อนมุตัใิหก้ารปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.)
ดาํเนนิการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) จากบรษัิท Oman LNG L.L.C. (OLNG) ในปรมิาณ 1.7
2.2 ลา้นตนัตอ่ปี เป็นเวลา 25 ปี นับตัง᷼แตป่ี 2546 เป็นตน้ไป ทัง᷼นี᷼เนืBองจาก LNG เป็นเชื᷼อเพลงิทีB

สะอาด มรีาคาทีBสามารถแขง่ขนักบัเชื᷼อเพลงิชนดิอืBนไดใ้นการผลติไฟฟา้ และเป็นการเพิBมความมันBคง



สะอาด มรีาคาทีBสามารถแขง่ขนักบัเชื᷼อเพลงิชนดิอืBนไดใ้นการผลติไฟฟา้ และเป็นการเพิBมความมันBคง
ใหก้บัระบบกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศโดยรวม นอกจากนัน᷼โครงการ LNG จะเป็นเครืBองมอืชว่ยในการ
ตอ่รองราคากา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่อืBนๆ ทัง᷼ในประเทศและตา่งประเทศ ซึBงจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่
ประชาชนในทีBสดุ

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ปตท. ไดม้กีารลงนามใน Heads of Agreement กบับรษัิท OLNG แลว้ เพืBอนาํเขา้ LNG ในปรมิาณ
1.72.2 ลา้นตนัตอ่ปี เป็นเวลา 25 ปี นับตัง᷼แต ่ปี 2546 เป็นตน้ไป และตอ่มา สพช. ไดต้ดิตามใหม้ี
การเจรจาจัดทาํสญัญาซื᷼อขาย LNG ระหวา่ง ปตท. กบับรษัิท OLNG แลว้เสรจ็เมืBอเดอืนธนัวาคม
2539 โดยจะมปีรมิาณรับซื᷼อ 1 ลา้นตนั ในปี 2546 และเพิBมเป็น 1.8 และ 2 ลา้นตนัตอ่ปี ในปี 2547
และ 2548 ตามลาํดบั แตเ่นืBองจากสภาวะเศรษฐกจิทีBชะลอตวัลงในปี 2540 สง่ผลใหป้รมิาณความ
ตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตชิะลอลงดว้ย จงึไดเ้ลืBอนระยะเวลานาํเขา้ LNG เป็นตัง᷼แตป่ี 2550 เป็นตน้ไป

ผลจากการดาํเนนิงานดงักลา่ว ทาํใหป้ระเทศมกีารกระจายแหลง่และชนดิของพลงังานมากขึ᷼น ซึBงจะ
ทาํใหป้ระเทศมคีวามมันBคงในการจัดหาพลงังาน รวมทัง᷼ยงัเป็นการสง่เสรมิความรว่มมอืกบัตา่ง
ประเทศ ในการพัฒนาพลงังานขึ᷼นมาใชป้ระโยชน์

 

เรꇾื�องทꇾี� 4 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากสหภาพพมา่
1. ความเป็นมา

จากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศทีBเพิBมสงูขึ᷼น รัฐบาลจงึไดม้นีโยบายสนับสนนุ และสง่เสรมิ
ความรว่มมอืดา้นพลงังานกบัประเทศเพืBอนบา้น โดยในชว่งทีBผา่นมานัน᷼รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพ
พมา่ ไดม้กีารเจรจาเพืBอทีBจะพัฒนาความรว่มมอื ในดา้นการพัฒนาแหลง่นํ᷼าและไฟฟา้ตัง᷼แตป่ี 2535
เป็นตน้มา และตอ่มารัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสมพงษ ์อมรววิฒัน)์ พรอ้มดว้ยผู้แทน
จากสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.) กรมวเิทศสหการ และกระทรวงการตา่งประเทศ ไดเ้ดนิทางไปเยอืนสหภาพพมา่ในระหวา่งวนั
ทีB 78 พฤษภาคม 2540 เพืBอหารอืดา้นพลงังานและการผันนํ᷼า กบัรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน
(U Khin Maung Thein) พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีBระดบัสงูแหง่สหภาพพมา่ ผลการหารอืไดน้าํมาสู่การลง
นามในบนัทกึความเขา้ใจเรืBอง การรับซื᷼อไฟฟา้จากสหภาพพมา่ เมืBอวนัทีB 4 กรกฎาคม 2540

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. และกระทรวงพลงังานแหง่สหภาพพมา่ ไดม้กีารเจรจาและพจิารณาในรายละเอยีด รา่งบนัทกึ
ความเขา้ใจในการรับซื᷼อไฟฟา้จากสหภาพพมา่ และไดต้กลงใหม้กีารลงนามในรา่งบนัทกึความเขา้
ใจฯ เมืBอวนัศกุรท์ีB 4 กรกฎาคม 2540 โดยมสีาระสาํคญัของบนัทกึความเขา้ใจสรปุไดด้งันี᷼

1. ประเทศไทยจะใหค้วามรว่มมอืกบัสหภาพพมา่ โดยสนับสนนุให ้กฟผ. หรอืหนว่ยงานอืBนทีBได้
รับมอบหมายรับซื᷼อไฟฟา้จากโครงการในสหภาพพมา่ใหไ้ด ้1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ.
2553

2. รัฐบาลแหง่สหภาพพมา่จะเป็นผู้คดัเลอืกผู้ลงทนุในแตล่ะโครงการ โดยจะมกีารเจรจาสญัญาซื᷼อ
ขายไฟฟา้ สาํหรับแตล่ะโครงการทีBมคีวามเป็นไปได้

3. ทัง᷼ 2 ฝ่ายจะรว่มมอืกนัในการวางแผนและกอ่สรา้งระบบสายสง่ระหวา่งทัง᷼ 2 ประเทศ
4. รัฐบาลแหง่สหภาพพมา่ จะยนิยอมใหผู้้ลงทนุไทย มสีว่นรว่มในการดาํเนนิโครงการ
5. จะมกีารเจรจาเพืBอจัดทาํบนัทกึความเขา้ใจอกีฉบบั ในเรืBองการผันนํ᷼าใหแ้กป่ระเทศไทย

เพืBอใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว สพช. จงึไดเ้สนอใหฝ้่ายไทยและฝ่าย
สหภาพพมา่ พจิารณาแตง่ตัง᷼คณะกรรมการดาํเนนิการรับซื᷼อไฟฟา้จากสหภาพพมา่ เพืBอใหอ้าํนาจแก่
คณะกรรมการชดุนี᷼ในการเจรจา และตกลงรายละเอยีดของโครงการ พรอ้มกนันี᷼ไดม้กีาํหนดการเชญิ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานแหง่สหภาพพมา่ (U Khein Maung Thein) และคณะมาเยอืนไทยใน



เดอืนพฤศจกิายน 2540 เพืBอประชมุแลกเปลีBยนความคดิเหน็ พรอ้มทัง᷼กาํหนดขัน᷼ตอนการดาํเนนิการ
รับซื᷼อไฟฟา้ จากสหภาพพมา่ใหค้บืหนา้ตอ่ไป

ผลของการลงนามในบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่วนี᷼ เป็นจดุเริBมตน้ทีBสาํคญัของความรว่มมอืในการ
พัฒนาดา้นพลงังาน และการขยายความรว่มมอืในการรับซื᷼อไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาตใินระหวา่ง 2
ประเทศ ซึBงจะสง่ผลใหป้ระเทศมกีาํลงัผลติไฟฟา้เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ และมรีะบบการผลติไฟฟา้
ทีBมันBคงตอ่ไปในระยะยาว

 

เรꇾื�องทꇾี� 5 การเจรจารบัซ폽ื�อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว
1. ความเป็นมา

รัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป.ลาว ไดร้ว่มกนัลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เรืBองความรว่มมอืดา้นการ
พัฒนาไฟฟา้ใน สปป.ลาว เมืBอวนัทีB 4 มถินุายน 2536 โดยทัง᷼สองฝ่ายไดต้กลงทีBจะรว่มมอืกนัพัฒนา
ไฟฟา้ใหไ้ด ้1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี 2543 เพืBอจาํหนา่ยใหก้บัประเทศไทย และตอ่มาเมืBอวนัทีB 19
มถินุายน 2539 ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจฉบบัใหมเ่พืBอใชแ้ทนฉบบัเกา่ โดยมกีารขยาย
ปรมิาณการรับซื᷼อไฟฟา้จาก สปป.ลาว จาก 1,500 เมกะวตัต ์เป็น 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2549
โดยรัฐบาลไทยไดแ้ตง่ตัง᷼คณะกรรมการประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ใน สปป.ลาว (คปฟ.ล.)
เป็นผู้ตดิตามการดาํเนนิงานและประสานความรว่มมอืกบั สปป.ลาว เพืBอใหเ้ป็นไปตามบนัทกึความ
เขา้ใจดงักลา่ว

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

โครงการทีBจะพจิารณารับซื᷼อไฟฟา้ ภายใตบ้นัทกึความเขา้ใจ ระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาล
สปป.ลาว จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2549 ประกอบดว้ยโครงการทีB สปป. ลาว เสนอมา 6
โครงการ มกีาํลงัผลติ 2,479 เมกะวตัต ์โดยมคีวามกา้วหนา้ของโครงการตา่งๆ สรปุไดด้งันี᷼

1. โครงการทีBมกีารลงนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้ 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการนํ᷼าเทนิหนิบนุ
ขนาดกาํลงัผลติ 210 เมกะวตัต ์ซึBงคาดวา่จะเริBมจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไดใ้นเดอืนเมษายน 2541
และโครงการหว้ยเฮาะขนาดกาํลงัผลติ 126 เมกะวตัต ์คาดวา่จะสามารถจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบได้
ในปี 2542

2. โครงการทีBไดต้กลงราคาซื᷼อขายไฟฟา้และมกีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจแลว้ ขณะนี᷼อยู่ใน
ระหวา่งการจัดทาํสญัญาจาํนวน 1 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการลกิไนตห์งสา ขนาดกาํลงัผลติ
608 เมกะวตัต ์คาดวา่จะเริBมจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไดใ้นปี 2545

3. โครงการทีBไดต้กลงอตัราคา่ไฟฟา้แลว้ และคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดใ้ห้
ความเหน็ชอบรา่งบนัทกึความเขา้ใจ การรับซื᷼อไฟฟา้แลว้จาํนวน 2 โครงการ เพืBอให ้กฟผ. นาํ
ไปลงนามกบักลุ่มผู้ลงทนุตอ่ไป ไดแ้ก ่โครงการนํ᷼างมึ 2 ขนาดกาํลงัการผลติ 615 เมกะวตัต์
และโครงการนํ᷼างมึ 3 ขนาดกาํลงัผลติ 460 เมกะวตัต ์คาดวา่ทัง᷼สองโครงการนี᷼จะเริBมจา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบไดใ้นวนัทีB 1 มนีาคม 2546 โดยโครงการนํ᷼างมึ 3 ไดม้กีารลงชืBอยอ่เพืBอการผกูพัน
เบื᷼องตน้ (Initial) เมืBอวนัทีB 6 ตลุาคม 2540 และโครงการนํ᷼างมึ 2 ไดม้กีารลง Initial เมืBอวนัทีB
15 ตลุาคม 2540

4. โครงการทีBยงัไมไ่ดเ้จรจา ไดแ้ก ่โครงการเซเปียนเซนํ᷼านอ้ย ขนาดกาํลงัการผลติ 460 เมกะ
วตัต ์จะดาํเนนิการเจรจาหลงัจากการเจรจาโครงการนํ᷼างมึ 2 และนํ᷼างมึ 3 แลว้เสรจ็

5. โครงการนํ᷼าเทนิ 2 ซึBงเคยตกลงอตัราคา่ไฟฟา้ไปแลว้นัน᷼ รัฐบาล สปป. ลาว ไดข้อระงับการ
เจรจาไวก้อ่น เนืBองจากโครงการยงัมคีวามไมแ่นน่อนสงู สบืเนืBองจากปัญหาทางดา้นสิBง
แวดลอ้ม นอกจากนี᷼ การดาํเนนิโครงการเชืBอมโยงระบบไฟฟา้ ตามเขตบรเิวณชายแดนของ
ไทยกบั สปป. ลาว จะตอ้งคาํนงึถงึผลกระทบทางดา้นสิBงแวดลอ้มดว้ย

ผลจากการดาํเนนิการรับซื᷼อไฟฟา้จาก สปป. ลาว ดงักลา่ว จะทาํใหป้ระเทศมกีาํลงัผลติไฟฟา้เพยีง
พอตอ่ความตอ้งการ และมรีะบบการผลติไฟฟา้ทีBมันBคงยิBงขึ᷼น รวมทัง᷼เป็นการสง่เสรมิความรว่มมอือนัดี
ระหวา่งทัง᷼ 2 ประเทศในการพัฒนาพลงังาน ขึ᷼นมาใชป้ระโยชนต์อ่ไปในอนาคต



 

เรꇾื�องทꇾี� 6 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี
1. ความเป็นมา

ความรว่มมอืในดา้นการพัฒนาพลงังานไฟฟา้ ระหวา่งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจนี ได้
เริBมมขีึ᷼นเมืBอเดอืนมถินุายน 2536 โดยไดม้กีารลงนามในผลการประชมุรว่ม ระหวา่งการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟา้ยนูนาน (Yunnan Provincial Electric Power Bureau :
YPEPB) ณ นครคนุหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี เพืBอสง่เสรมิเอกชนในการลงทนุพัฒนาโครงการ
ไฟฟา้พลงันํ᷼าในมณฑลยนูนาน เพืBอขายไฟฟา้ใหแ้กป่ระเทศไทย และเมืBอวนัทีB 20 มนีาคม 2539 เจา้
หนา้ทีBระดบัสงูจากหนว่ยงานในสว่นของรัฐบาลกลาง และมณฑลยนูนานไดม้าเยอืนประเทศไทย
พรอ้มแสดงความประสงคท์ีBจะพัฒนาโรงไฟฟา้พลงันํ᷼าจงิหง เพืBอจาํหนา่ยกระแสไฟฟา้สว่นหนึBงใหแ้ก่
ประเทศไทย ซึBง กฟผ. ไดต้กลงทีBจะใหค้วามรว่มมอื ในการศกึษาความเหมาะสมในเรืBองของระบบ
สายสง่เชืBอมโยง ระหวา่งจงิหงกบัประเทศไทย และจะพจิารณารับซื᷼อกระแสไฟฟา้จากจงิหง หาก
โครงการมคีวามเหมาะสมทางเทคนคิ และเป็นไปตามแผนการพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ.

ตอ่มา ในการประชมุรัฐมนตรพีลงังานของกลุ่ม APEC ทีBประเทศแคนาดา ระหวา่งวนัทีB 2627
สงิหาคม 2540 รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสมพงษ ์อมรววิฒัน)์ ไดม้กีารหารอืเรืBองการ
เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจนี เพืBอขยายความรว่มมอืดา้นพลงังานตอ่ H.E. Mr. Ye Qing, Executive
Vice Chairman, State Planning Commission แหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี เพืBอใหม้คีวามคบืหนา้
ในการดาํเนนิการรับซื᷼อไฟฟา้ จากโครงการพลงันํ᷼าจงิหง ซึBงไดรั้บการตอบรับในเบื᷼องตน้แลว้

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดจั้ดทาํรา่งบนัทกึความเขา้ใจเรืBองการรับ
ซื᷼อไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี เพืBอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาต ิและคณะรัฐมนตรแีลว้ เมืBอวนัทีB 24 ตลุาคม และ 4 พฤศจกิายน 2540 ตามลาํดบั โดยมสีาระ
สาํคญัสรปุไดด้งันี᷼

1. ประเทศไทยจะใหค้วามรว่มมอืโดยสนับสนนุให ้กฟผ. หรอืหนว่ยงานอืBนทีBไดรั้บมอบหมายรับ
ซื᷼อไฟฟา้ จากโครงการในสาธารณรัฐประชาชนจนีใหไ้ด ้3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558)

2. แตล่ะฝ่ายจะดาํเนนิการแตง่ตัง᷼ คณะกรรมการผู้มอีาํนาจในการเจรจา เพืBอใหเ้ป็นไปตามขอ้
ตกลง ของการรับซื᷼อไฟฟา้ ในบนัทกึความเขา้ใจฯ

3. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี จะเป็นผู้คดัเลอืกผู้ลงทนุสาํหรับแตล่ะโครงการ โดยจะมกีาร
เจรจาซื᷼อขายไฟฟา้ สาํหรับแตล่ะโครงการทีBมคีวามเป็นไปได้

4. กฟผ. จะตอ้งผนวกการรับซื᷼อไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี เขา้ไวใ้นแผนพัฒนากาํลงัผลติ
ไฟฟา้ของ กฟผ.

5. ทัง᷼ 2 ฝ่ายจะรว่มมอืกนัในการวางแผน และกอ่สรา้งระบบสายสง่ในระหวา่งทัง᷼สองประเทศ และ
จะรว่มมอืกนัในการเจรจากบัประเทศทีBสาม เพืBอขออนญุาตใหก้ารกอ่สรา้งระบบสายสง่ ซึBง
จาํเป็นตอ้งพาดผา่นมายงัประเทศไทยดาํเนนิการได้

6. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี จะยนิยอมใหผู้้ลงทนุไทย มสีว่นรว่มในการดาํเนนิโครงการ

การรับซื᷼อไฟฟา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี จะชว่ยใหม้กีารกระจายแหลง่พลงังานมากขึ᷼น
และยงัเป็นการขยายโอกาสใหนั้กลงทนุไทย เขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนนิโครงการผลติไฟฟา้ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจนีอกีดว้ย

 

เรꇾื�องทꇾี� 7 แนวทางการรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากภายนอกประเทศ



1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 25 เมษายน 2538 เหน็ชอบแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของการ ไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (พ.ศ. 25382554) และไดม้อบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ทาํการศกึษาความเหมาะ
สมของสดัสว่นการพึBงพาพลงังานไฟฟา้จากประเทศเพืBอนบา้น โดย กฟผ. ไดว้า่จา้งบรษัิททีBปรกึษา
ชืBอ Electronic Data System Corporation ทาํการศกึษาเรืBองดงักลา่วเพืBอกาํหนดสดัสว่นทีBเหมาะ
สมในการรับซื᷼อไฟฟา้จากประเทศเพืBอนบา้น โดยคาํนงึถงึความเสีBยงในการงดจา่ยไฟฟา้จากประเทศ
เพืBอนบา้น สดัสว่นการพึBงพาพลงังานไฟฟา้จากภายนอกประเทศตามจาํนวนประเทศเพืBอนบา้นทีBรับซื᷼อ
และเงืBอนไขทีBจาํเป็นสาํหรับระบบผลติไฟฟา้ของประเทศไทย

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดน้าํเสนอแนวทางการรับซื᷼อไฟฟา้จากผลการศกึษาดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิเพืBอพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ เมืBอวนัทีB 10 กนัยายน 2540 เพืBอให ้กฟผ. ใช้
เป็นกรอบในการจัดทาํแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. โดยมแีนวทางสรปุไดด้งันี᷼

 จาํกดัการรับซื᷼อไฟฟา้จากประเทศเดยีว ไมเ่กนิรอ้ยละ 13 ของกาํลงัผลติไฟฟา้ทัง᷼หมด
 จาํกดัการรับซื᷼อไฟฟา้จาก 2 ประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของกาํลงัผลติไฟฟา้ทัง᷼หมด
 จาํกดัการรับซื᷼อไฟฟา้จาก 3 ประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 33 ของกาํลงัผลติไฟฟา้ทัง᷼หมด
 จาํกดัการรับซื᷼อไฟฟา้จาก 4 ประเทศ ไมเ่กนิรอ้ยละ 38 ของกาํลงัผลติไฟฟา้ทัง᷼หมด

ทัง᷼นี᷼ในการรับซื᷼อไฟฟา้จากหลายประเทศ จะตอ้งจาํกดัใหก้ารรับซื᷼อไฟฟา้ จากประเทศใดประเทศ
หนึBง ไมเ่กนิรอ้ยละ 13 ของกาํลงัผลติไฟฟา้ทัง᷼หมด

แนวทางการรับซื᷼อไฟฟา้จากภายนอกประเทศ ชว่ยใหป้ระเทศมกีาํลงัผลติไฟฟา้เพยีงพอ ตอ่ความ
ตอ้งการ และมรีะบบการผลติไฟฟา้ทีBมันBคงยิBงขึ᷼น และยงัชว่ยใหม้กีารกระจายแหลง่พลงังานมากขึ᷼น
โดยการสง่เสรมิความรว่มมอืกบัประเทศเพืBอนบา้น ในการพัฒนาและจัดหาพลงังาน ซึBงจะชว่ยเสรมิ
สรา้งความมันBคงในการจัดหาพลงังานของประเทศ

 

เรꇾื�องทꇾี� 8 แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแหง่ประเทศไทย
(พ.ศ 25402554)

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 17 มถินุายน 2540 เหน็ชอบแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ ของการไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ฉบบั 9701 (PDP 9701) เพืBอให ้กฟผ. ใชเ้ป็นแผนลงทนุในการ
ดาํเนนิงาน ของ กฟผ. ซึBงแนวทางของแผนดงักลา่วไดจั้ดทาํเป็น 2 แนวทาง คอื แนวทางทีB 1 แผน
หลกั จัดทาํภายใตค้า่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุกรณฐีาน โดยมขีอ้สมมตฐิานวา่เศรษฐกจิไทย
ในชว่งแผนฯ 8 จะขยายตวัเฉลีBยรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี และแนวทางทีB 2 กรณศีกึษา จัดทาํภายใตค้า่
พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุกรณตีํBา โดยมขีอ้สมมตฐิานวา่ เศรษฐกจิไทยในชว่งแผนฯ 8 จะ
ขยายตวัในระดบัเฉลีBยรอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี

ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2540 การใชไ้ฟฟา้เป็นไปตามคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุกรณตีํBา
แตห่ลงัจากเดอืนกรกฎาคม 2540 เป็นตน้มา การใชไ้ฟฟา้เริBมชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกจิทีBชะลอ
ตวั ตอ่มาในเดอืนสงิหาคม 2540 สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
(สศช.) ไดก้าํหนดเปา้หมายเศรษฐกจิมหภาคชดุใหม ่ซึBงสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลง ระหวา่งรัฐบาลไทย
กบักองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) โดยคาดวา่เศรษฐกจิไทยในชว่งแผนฯ 8 จะขยายตวัใน



ระดบัเฉลีBยรอ้ยละ 4.9 ตอ่ปี และใหห้นว่ยงานทีBเกีBยวขอ้ง นาํไปปรับแผนการดาํเนนิงาน ใหส้อดคลอ้ง
กบัเปา้หมายดงักลา่ว

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

คณะอนกุรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ ไดป้รับคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุใหม ่คอื
ชดุกรณตีํBามาก เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายเศรษฐกจิดงักลา่ว ปรากฏวา่ความตอ้งการไฟฟา้ชดุ
กรณตีํBามากในชว่งปี 25412554 จะตํBากวา่ชดุกรณตีํBาเฉลีBยปีละ 1,546 เมกะวตัต ์ฉะนัน᷼ หาก กฟผ.
มไิดป้รับแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ ใหส้อดคลอ้งกบัคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ ชดุกรณตีํBา
มากแลว้ จะทาํใหก้าํลงัผลติไฟฟา้สาํรองของระบบมมีากเกนิความจาํเป็น โดยในบางปีจะสงูเกนิกวา่
รอ้ยละ 40 ดงันัน᷼ สพช. รว่มกบัหนว่ยงานทีBเกีBยวขอ้ง ไดแ้ก ่กฟผ. สศช. และการปโิตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย จงึไดร้ว่มพจิารณาปรับแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ ฉบบัทีB 9702 ใหส้อดคลอ้งกบัคา่
พยากรณค์วามตอ้งการชดุกรณตีํBามาก โดยแนวทางสว่นใหญจ่ะเป็นการเลืBอนโครงการตา่งๆ ของ
กฟผ. ทีBยงัมไิดด้าํเนนิการออกไป และปรับโครงการ SPP และ IPP เลก็นอ้ย ซึBงพอสรปุสาระสาํคญั
ของการปรับแผนฯ ไดด้งันี᷼

1. เลืBอนโครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นราชบรุ ีเครืBองทีB 3 และ 4 ออกไปจากแผนเดมิ 3 ปี
2. เลืBอนโครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นกระบีB เครืBองทีB 2 ออกไปจากแผนเดมิ 2 ปี
3. สาํหรับโครงการอืBนของ กฟผ. ใหเ้ลืBอนตามการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุกรณตีํBามาก
4. โครงการ SPP คาดวา่จะมบีางโครงการไมส่ามารถดาํเนนิการได ้เนืBองจากความตอ้งการไฟฟา้
ของลกูคา้ตรงของ SPP จะลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิทีBชะลอตวัลง จงึประเมนิวา่การรับซื᷼อ
ไฟฟา้จาก SPP จะลดลงประมาณ 500 เมกะวตัต์

5. โครงการ IPP ทีBไดรั้บคดัเลอืกแลว้ 7 ราย ใหเ้ป็นไปตามแผนการรับซื᷼อเดมิ แตบ่างโครงการ
อาจเลืBอนไปจากเดมิ 16 เดอืน สว่นการรับซื᷼อไฟฟา้จาก IPP ในรอบใหมจ่ะเลืBอนออกไปจาก
เดมิ 1 ปี (เป็นปี 2542)

6. โครงการรับซื᷼อไฟฟา้จาก สปป. ลาว ใหเ้ป็นไปตามแผนเดมิ แตเ่นืBองจากโครงการลกิไนตห์ง
สา และโครงการนํ᷼างมึ 2 และนํ᷼างมึ 3 ยงัมไิดล้งนามสญัญารับซื᷼อไฟฟา้ จงึมคีวามไมแ่นน่อน
กฟผ. จงึไดจั้ดทาํเป็นแผนกรณศีกึษาอกี 2 กรณ ีคอื

กรณทีีB 1 โครงการลกิไนตห์งสา เป็นไปตามขอ้ตกลง แตโ่ครงการนํ᷼างมึ 2 และ นํ᷼างมึ 3
ชะลอออกไปจากแผนเดมิ 2 ปี
กรณทีีB 2 โครงการลกิไนตห์งสา และโครงการนํ᷼างมึ 2 และนํ᷼างมึ 3 ชะลอออกไปจาก
แผนเดมิ 2 ปี

ดงันัน᷼ จงึเหน็ควรให ้กฟผ. นาํไปพจิารณาจัดทาํรายละเอยีดแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ชดุใหม ่ตาม
แนวทางดงักลา่วขา้งตน้ เพืBอใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีBเปลีBยนแปลงไป และนาํเสนอตอ่คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเพืBอพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่ไป

 

เรꇾื�องทꇾี� 9 การปรบัโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า
1. ความเป็นมา

เนืBองจากรัฐบาลมนีโยบาย ใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั โดยใชม้าตรการทาง
ดา้นราคา เป็นมาตรการหนึBงในการสรา้งแรงจงูใจ ใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ สาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิจงึไดร้ว่มกบัการไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ จัดทาํรายละเอยีดการปรับ
โครงสรา้งราคาขายปลกีและขายสง่ นาํเสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ซึBงคณะ
กรรมการดงักลา่วไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 5 พฤศจกิายน 2539 เหน็ชอบแนวทางในการปรับโครงสรา้งอตัรา
คา่ไฟฟา้ขายปลกีและขายสง่ โดยแนวทางดงักลา่วประกอบดว้ย การแยกภาษมีลูคา่เพิBมออกจากคา่
ไฟฟา้อยา่งชดัเจน การกาํหนดอตัราคา่ไฟฟา้ประเภททีBแตกตา่งกนัตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of
Use Rate : TOU) เป็นอตัราเลอืกสาํหรับผู้ใชไ้ฟในอตัรา TOD ในปัจจบุนั และการปรับปรงุสตูรการ
ปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิใหม้กีารเปลีBยนแปลงนอ้ยลง รวมทัง᷼การกาํหนดอตัราคา่ชดเชยราย
ไดใ้หแ้กก่ารไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) อยา่งชดัเจน โดยจะมผีลตอ่คา่ไฟฟา้ตัง᷼แตก่ารเรยีกเกบ็คา่
ไฟฟา้ ประจาํเดอืนมกราคม 2540 เป็นตน้ไป



2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ผลการดาํเนนิการปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ดงักลา่ว ทาํใหค้า่ไฟฟา้เฉลีBยในเดอืนมกราคม และ
กมุภาพันธล์ดลงจากทีBประมาณการไว ้และสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิของ กฟผ. โดยเฉพาะในปี
2539 อตัราผลตอบแทนตอ่ทรัพยส์นิ (Rate of ReturnROR) ของ กฟผ. ลดลงเหลอื 4.91% และ
จากสภาพเศรษฐกจิปัจจบุนั ทีBถดถอยสง่ผลใหป้รมิาณการใชไ้ฟฟา้ลดลง ทาํใหร้ายไดข้องการไฟฟา้
ตํBากวา่การประมาณการเดมิมาก คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน จงึไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 22
พฤษภาคม 2540 ใหม้กีารปรับปรงุสว่นเพิBม (สว่นลด) ของราคาขายสง่ไฟฟา้ตัง᷼แตเ่ดอืนมกราคม
2540 ใหม่

ตอ่มา กฟผ. ไดข้อใหค้ณะอนกุรรมการพจิารณาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ทบทวนสว่นเพิBม (สว่นลด)
คา่ไฟฟา้ขายสง่อกีครัง᷼หนึBง ซึBงคณะอนกุรรมการฯ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของ กฟผ. เมืBอวนัทีB 13
สงิหาคม 2540 และวนัทีB 1 กนัยายน 2540 และไดม้มีตเิหน็ชอบขอ้เสนอการปรับสว่นเพิBม (สว่นลด)
ราคาขายสง่ไฟฟา้ โดยใหพ้จิารณาจากฐานะการเงนิของการไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ และใหใ้ชอ้ตัราผล
ตอบแทนตอ่ทรัพยส์นิ (ROR) ทีBเกดิขึ᷼นจรงิในชว่งปีงบประมาณ 25382539 ทัง᷼นี᷼จะไมป่รับอตัรา
ขายสง่แบบ TOU Rate ซึBงคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ไดม้มีตเิหน็ชอบการปรับสว่นเพิBม
(สว่นลด) ราคาขายสง่ไฟฟา้ดงักลา่วแลว้ เมืBอวนัทีB 8 ตลุาคม 2540 โดยใหเ้ริBมดาํเนนิการปรับราคา
ขายสง่ไฟฟา้ตัง᷼แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2540 เป็นตน้ไป และใหใ้ชส้ว่นเพิBม (สว่นลด) ราคาขายสง่ไฟฟา้
ใหมไ่ป จนกวา่จะมกีารพจิารณาความตอ้งการรายไดข้องการไฟฟา้ครัง᷼ตอ่ไป ดงันี᷼

สว่นเพꇾิ�ม (สว่นลด)
ราคาขายสง่ไฟฟ้า

(ไมร่วมภาษมีลูคา่เพꇾิ�ม)
หนว่ย : บาท/หนว่ย

  ม.ค.–ม.ิย.2540ก.ค.2540ปจัจบุนั
กฟผ. ขาย กฟน. 0.2507 0.2577
กฟผ. ขาย กฟภ. (0.1461) (0.1205)

การปรับสว่นเพิBมและสว่นลดราคาขายสง่ไฟฟา้ดงักลา่ว จะไมม่ผีลกระทบตอ่คา่ไฟฟา้ทีBขายใหแ้ก่
ประชาชน แตจ่ะทาํให ้กฟผ. มรีายไดส้งูขึ᷼นตามทีBควรจะเป็น โดยรายไดข้อง กฟน. และ กฟภ. จะลด
ลงจากการประมาณการการปรับปรงุ โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ดงักลา่ว จะชว่ยใหโ้ครงสรา้งอตัราคา่
ไฟฟา้ สะทอ้นถงึตน้ทนุทีBแทจ้รงิมากขึ᷼น และชว่ยใหภ้าคอตุสาหกรรมมอีตัราเลอืก ทีBเหมาะสมกบั
ประเภทกจิการของตนมากขึ᷼น ซึBงจะชว่ยลดตน้ทนุการผลติในภาคอตุสาหกรรม และทาํใหม้กีารใช้
ไฟฟา้ อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดัยิBงขึ᷼น

 

เรꇾื�องทꇾี� 10 การลดภาษสีรรพสามติน폽ํ�ามนัเตา
1. ความเป็นมา

การจัดเกบ็ภาษสีรรพสามติของนํ᷼ามนัเตาในปัจจบุนั เป็นไปตามพระราชบญัญัตพิกิดัอตัราภาษสีรรพ
สามติ พ.ศ. 2534 ซึBงกาํหนดอตัราภาษเีป็นมลูคา่ทีBรอ้ยละ 17.5 ของราคา ณ โรงกลันB/ราคานาํเขา้
หรอืเทา่กบั 0.7109 บาท/ลติร นอกจากนี᷼ยงัมกีารเกบ็ภาษเีทศบาลเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของภาษสีรรพ
สามติ หรอืเทา่กบั 0.07 บาท/ลติร กองทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ 0.06 บาท/ลติร กองทนุเพืBอสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน 0.01 บาท/ลติร และภาษมีลูคา่เพิBมรอ้ยละ 10 แตเ่นืBองจากนํ᷼ามนัเตาเป็นเชื᷼อเพลงิทีB
ใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเป็นสว่นใหญ ่การเกบ็ภาษสีรรพสามติจะทาํใหร้าคานํ᷼ามนัเตาสงูกวา่ทีBควร ใน
ขณะทีBเชื᷼อเพลงิอืBนทีBใชท้ดแทนนํ᷼ามนัเตา (เชน่ ถา่นหนิ และกา๊ซธรรมชาต)ิ ไมถ่กูเกบ็ภาษสีรรพ
สามติเป็นผลใหน้ํ᷼ามนัเตาเสยีเปรยีบเชื᷼อเพลงิอืBน อนัมผีลใหเ้กดิการบดิเบอืนการตดัสนิใจ ในการ
เลอืกใชเ้ชื᷼อเพลงิของโรงงานอตุสาหกรรมและโรงไฟฟา้ ประกอบกบัรัฐบาลไดก้าํหนดนโยบาย ใน
การปรับปรงุคณุภาพนํ᷼ามนัเตาใหด้ขีึ᷼นแลว้ โดยลดปรมิาณกาํมะถนัในนํ᷼ามนัเตาเหลอืเพยีง 2.03.0%
ดงันัน᷼ ในหลกัการจงึไมค่วรมกีารเกบ็ภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเตาอกีตอ่ไป



2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิพืBอพจิารณา เมืBอวนัทีB 10
กนัยายน 2540 โดยแบง่เป็น 2 แนวทาง คอื แนวทางทีB 1 ใหย้กเลกิการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนั
เตา หรอืแนวทางทีB 2 ใหล้ดอตัราภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเตาเหลอืรอ้ยละ 8 ของมลูคา่ ซึBงคณะกรรม
การฯ ไดพ้จิารณาแนวทางดงักลา่วแลว้ มมีตเิหน็ชอบในหลกัการวา่ไมค่วรมกีารเกบ็ภาษสีรรพสามติ
นํ᷼ามนัเตา แตอ่ยา่งไรกต็าม ในขณะนี᷼เหน็ควรใหค้งจัดเกบ็ภาษตีามเดมิไปกอ่น จนกวา่ฐานะการเงนิ
ของประเทศ จะอยู่ในภาวะทีBเหมาะสมแลว้ จงึพจิารณาดาํเนนิการ ใหม้กีารยกเลกิการจัดเกบ็ภาษี
สรรพสามตินํ᷼ามนัเตาตอ่ไป ซึBงมตดิงักลา่วนี᷼คณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ เมืBอวนัทีB 16
กนัยายน 2540

การลดภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเตาลง หรอืการยกเลกิการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเตา จะทาํให้
ราคาขายปลกี และราคาขายสง่ลดลง ซึBงจะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ
และตน้ทนุการผลติในภาคอตุสาหกรรมลดลง รวมทัง᷼ยงัชว่ยแบง่เบาภาระคา่ไฟฟา้ของประชาชน ทีBจะ
ตอ้งจา่ยเพิBมขึ᷼นในชว่งปลายปีเมืBอมกีารปรับโครงสรา้งคา่ไฟฟา้ แตเ่นืBองจากในขณะนี᷼ประเทศไทย
ประสบปัญหาทางการเงนิการคลงัอยา่งมาก จงึยงัคงจัดเกบ็ภาษตีามเดมิไปกอ่นเพืBอชว่ยเสรมิรายได้
ใหแ้กภ่าครัฐ

 

เรꇾื�องทꇾี� 11 นโยบายราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
1. ความเป็นมา

เนืBองจากกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) เป็นผลติภณัฑเ์ชื᷼อเพลงิชนดิเดยีว ทีBรัฐยงัใชร้ะบบควบคมุราคา
โดยกา๊ซ LPG ทีBใชก้บัรถยนตแ์ละโรงงานอตุสาหกรรม รัฐควบคมุเฉพาะราคาขายสง่ ณ โรงกลันB สว่น
ทีBใชเ้ป็นกา๊ซหงุตม้ มกีารควบคมุราคาทัง᷼ราคาขายสง่และขายปลกี ซึBงราคาขายสง่ ณ โรงกลันBทีB
กาํหนดไวใ้นปัจจบุนัยงัอยู่ในระดบัทีBตํBากวา่ราคา LPG ในตลาดโลก ทาํใหรั้ฐตอ้งจา่ยเงนิชดเชยจาก
กองทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิใหแ้กผู่้ผลติ LPG จากโรงแยกกา๊ซธรรมชาตแิละโรงกลันBนํ᷼ามนั รวมทัง᷼ตอ้ง
จา่ยเงนิกองทนุดงักลา่วเพืBอชดเชยคา่ขนสง่กา๊ซ LPG ทีBออกจากคลงักา๊ซจังหวดัชลบรุ ีโรงแยกกา๊ซ
บรษัิทไทยเชลลเ์อก็ซพ์ลอเรชันB แอนด ์โปรดกัชันB จาํกดั จังหวดักาํแพงเพชร และโรงแยกกา๊ซขนอม
จังหวดันครศรธีรรมราช ไปยงัคลงัภมูภิาคตา่งๆ ตามประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน
ฉบบัทีB 39 พ.ศ. 2540 เพืBอใหร้าคา ณ คลงั ปตท. ทัวBประเทศเป็นราคาเดยีวกนั

ตอ่มาเมืBอเดอืนกรกฎาคม 2540 กระทรวงการคลงัไดป้รับอตัราแลกเปลีBยนเงนิตรา โดยใชร้ะบบราคา
ลอยตวัทาํใหค้า่เงนิบาทลดลง และมกีารเพิBมอตัราภาษมีลูคา่เพิBมจากรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 10 จงึ
ทาํใหก้องทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิตอ้งจา่ยชดเชยราคา LPG เพิBมขึ᷼น นอกจากนี᷼การรถไฟแหง่ประเทศไทย
ยงัไดม้กีารกาํหนดอตัราคา่ระวางกา๊ซ LPG ใหม ่ซึBงทาํใหค้า่ระวางการขนสง่กา๊ซ LPG สงูกวา่อตัรา
ชดเชยคา่ขนสง่กา๊ซทีBคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานกาํหนด ปตท. จงึขอใหม้กีารปรับอตัรา
ชดเชยคา่ขนสง่กา๊ซตามตน้ทนุทีBสงูขึ᷼นดงักลา่ว ซึBงจะทาํใหก้องทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ มภีาระตอ้งจา่ย
เงนิชดเชยเป็นจาํนวนมาก

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

เพืBอใหโ้ครงสรา้งราคากา๊ซ LPG สะทอ้นถงึตน้ทนุทีBแทจ้รงิมากขึ᷼น สพช. จงึไดเ้สนอแนะนโยบายและ
แนวทางในการยกเลกิการควบคมุราคา LPG โดยมกีารดาํเนนิการสรปุไดด้งันี᷼

2.1 สพช. ไดจั้ดทาํแนวทางและขัน᷼ตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซ LPG โดยไดแ้บง่แนวทาง
การยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซ LPG ออกเป็น 3 ระยะ คอื การใชร้ะบบราคา “กึBงลอยตวั”, การเพิBม
การแขง่ขนัในตลาดการคา้ LPG, และการใชร้ะบบราคา “ลอยตวัเตม็ทีB” ซึBงรายละเอยีดขัน᷼ตอนปฏบิตัิ
ในการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซ LPG สามารถแยกออกเป็น 6 ขัน᷼ตอน ดงันี᷼

ขัน᷼ตอนทีB 1:การนาํระบบราคา “กึBงลอยตวั” มาใช้
ขัน᷼ตอนทีB 2:การเพิBมการแขง่ขนัในตลาดการคา้ LPG



ขัน᷼ตอนทีB 3:การเตรยีมการกอ่นใชร้ะบบราคา “ลอยตวัเตม็ทีB”
ขัน᷼ตอนทีB 4:การนาํระบบราคา “ลอยตวัเตม็ทีB” มาใชใ้นชว่งแรก
ขัน᷼ตอนทีB 5:การตดิตามผลการดาํเนนิการ ในการยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้
ขัน᷼ตอนทีB 6:การใชร้ะบบราคา “ลอยตวัเตม็ทีB” โดยสมบรูณ์

ขัน᷼ตอนแรกของการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ไดม้กีารปรับปรงุราคา ณ โรงกลันB
และราคานาํเขา้ของ LPG รวมทัง᷼การปรับราคาขายสง่และราคาขายปลกี LPG เพืBอลดการชดเชยจาก
กองทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ ในระดบัทีBจะทาํใหก้องทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ มรีายไดส้ทุธเิพยีงพอสาํหรับคา่ใช้
จา่ย ในการบรหิารกองทนุนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ และการปราบปรามนํ᷼ามนัเถืBอน ซึBงแนวทางการปรับปรงุดงั
กลา่ว ไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานแลว้ เมืBอวนัทีB 8 ตลุาคม 2540
โดยกาํหนดใหม้กีารปรับปรงุราคา ณ โรงกลันB ราคานาํเขา้ ราคาขายสง่ และราคาขายปลกีกา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลว ซึBงมผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 9 ตลุาคม 2540 เป็นตน้ไป ดงันี᷼

1. การปรับปรงุราคา ณ โรงกลันBและราคานาํเขา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ใหก้าํหนดราคา ณ โรงกลันB
และราคานาํเขา้ของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว อยู่ระหวา่งราคานาํเขา้และราคาสง่ออก คอื เทา่กบั
ราคาประกาศเปโตรมนิ บวก 30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั สาํหรับในบางชว่งเวลาทีBราคาประกาศเป
โตรมนิ ไมส่ะทอ้นถงึราคาสง่ออก ใหค้ณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน พจิารณา
ปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคา ณ โรงกลันB และราคานาํเขา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ให้
เหมาะสมในชว่งเวลาดงักลา่ว

2. การปรับราคาขายสง่กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ใหป้รับราคาขายสง่ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิBม เพิBมขึ᷼น
2.4091 บาท/กโิลกรัม เป็น 9.8252 บาท/กโิลกรัม ทาํใหร้าคาขายสง่รวมภาษมีลูคา่เพิBม เพิBม
ขึ᷼น 2.6500 บาท/กโิลกรัม เป็น 10.8077 บาท/กโิลกรัม

3. การปรับราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้

ใหป้รับราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้รวมภาษมีลูคา่เพิBม เพิBมขึ᷼น 2.65 บาท/กโิลกรัม เป็น 13.40 บาท/
กโิลกรัม แตเ่นืBองจากในปัจจบุนักระทรวงพาณชิย ์จะกาํหนดราคาสนิคา้ โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิBม จงึ
ใหก้าํหนดเป็นราคาขายปลกีไมร่วมภาษมีลูคา่เพิBมเป็น 12.1818 บาท/กโิลกรัม ซึBงมผีลทาํใหร้าคา
ขายปลกี ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิBมของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว บรรจถุงัมรีาคาเป็นดงันี᷼

ขนาดถงั
(กโิลกรัม)

ปรมิาณกา๊ซสทุธิ
(กโิลกรัม)

ขอ้เสนอราคาขายปลกี
ไมร่วมภาษมีลูคา่เพꇾิ�ม (บาท/ถงั)

12.00 11.50 140
13.50 13.50 164
15.00 15.00 183
50.00 48.00 585

(ทัง᷼นี᷼ ราคาขายปลกีของถงักา๊ซหงุตม้ขนาดอืBนๆ ใหป้รับราคาไปตาม
สดัสว่นของปรมิาณกา๊ซบรรจสุทุธ)ิ

การยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) จะทาํใหร้าคาขายสง่และราคาขายปลกี LPG
เพิBมขึ᷼น แตเ่พืBอปอ้งกนัไมใ่หผู้้คา้กา๊ซเอาเปรยีบผู้บรโิภค ในการขึ᷼นราคากา๊ซ มากกวา่ระดบัทีBทางการ
กาํหนด จงึจาํเป็นทีBทางจังหวดั จะตอ้งสง่เจา้หนา้ทีBไปตรวจสอบดแูลวา่ ผู้จาํหนา่ยกา๊ซมกีารกาํหนด
ราคาเกนิควรหรอืไม ่และตามกฎหมายไดร้ะบใุหผู้้คา้ปลกีตอ้งปดิปา้ยแสดงราคาไว ้ณ สถานทีB
จาํหนา่ย ซึBงผู้ซื᷼อสามารถตรวจสอบราคากา๊ซกอ่นซื᷼อได ้และเพืBอไมใ่หผู้้คา้กา๊ซฉวยโอกาสบวกคา่
บรกิารขนสง่กา๊ซ ทีBเกนิเหมาะสมเขา้ในราคากา๊ซ ดงันัน᷼ในการขึ᷼นราคาขายปลกีในครัง᷼นี᷼ จะยงัไมใ่ช้
การกาํหนดราคา ณ สถานทีBจาํหนา่ยในทกุพื᷼นทีB โดยจะใหแ้ตล่ะพื᷼นทีBประกาศกาํหนดราคาขายปลกี
ณ สถานทีBจาํหนา่ย หรอืกาํหนดราคา ณ สถานทีBอยู่ของผู้ซื᷼อใหเ้ป็นไปตามประกาศปัจจบุนัทีBใชอ้ยู่

2.2 ไดม้กีารปรับปรงุอตัราชดเชยคา่ขนสง่กา๊ซตามตน้ทนุทีBสงูขึ᷼น โดยคณะกรรมการพจิารณา
นโยบายพลงังาน ไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 8 ตลุาคม 2540 เหน็ชอบใหป้รับปรงุแกไ้ข ประกาศคณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลงังาน ฉบบัทีB 39 พ.ศ. 2540 ใหก้าํหนดอตัราเงนิชดเชยคา่ขนสง่กา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว จากคลงักา๊ซจังหวดัชลบรุ ีไปยงัคลงักา๊ซจังหวดันครสวรรค ์ลาํปาง และขอนแกน่ ใหเ้ทา่กบัคา่
ขนสง่ทีB ปตท. จา่ยจรงิ โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 9 ตลุาคม 2540 เป็นตน้ไป ดงันี᷼

  บาทตอ่
กโิลกรัม



 ไปยงัคลงักา๊ซทีBจังหวดั
นครสวรรค์ 0.4270

 ไปยงัคลงักา๊ซทีBจังหวดัลาํปาง 0.7654
 ไปยงัคลงักา๊ซทีBจังหวดั
ขอนแกน่ 0.5579

ผลการดาํเนนิการตามนโยบายราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวดงักลา่ว จะชว่ยสง่เสรมิใหก้ารจัดหาการ
จาํหนา่ย และการใชก้า๊ซปโิตรเลยีมเหลวเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และชว่ยสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนั
กนัมากยิBงขึ᷼น ซึBงจะทาํใหร้าคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว สะทอ้นถงึตน้ทนุทีBแทจ้รงิมากขึ᷼น

 

เรꇾื�องทꇾี� 12 การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตัิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

พ.ศ. 2535
1. ความเป็นมา

การดาํเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มวีตัถปุระสงคเ์พืBอสง่
เสรมิใหเ้กดิวนัิยในการอนรัุกษพ์ลงังาน และใหม้กีารลงทนุในการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงานและ
อาคาร โดยไดรั้บเงนิสนับสนนุจากกองทนุเพืBอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ซึBงมสีาํนักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) เป็นเลขานกุารทีBทาํหนา้ทีBในการพจิารณากลันBกรอง และ
เสนอแนะนโยบายทีBเกีBยวขอ้งกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน ตอ่คณะกรรมการกองทนุเพืBอสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน รวมทัง᷼ทาํหนา้ทีBเป็นฝ่ายเลขานกุารฯ ของคณะอนกุรรมการกาํกบัดแูลแผนงานภาค
ความรว่มมอื และคณะอนกุรรมการกาํกบัดแูลแผนงานสนับสนนุ เพืBอพจิารณากลันBกรอง และใหค้วาม
เหน็ชอบการดาํเนนิโครงการภายใตแ้ผนงานอนรัุกษพ์ลงังาน

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

การดาํเนนิการตามแผนงานอนรัุกษพ์ลงังาน ภายใตพ้ระราชบญัญัตเิพืBอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน
พ.ศ. 2535 ไดแ้บง่ออกเป็น 3 แผนงาน คอื แผนงานภาคบงัคบั แผนงานภาคความรว่มมอื และแผน
งานสนับสนนุ โดยมคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิงานในแตล่ะแผนงานดงันี᷼

2.1 การดาํเนนิการตามแผนงานภาคบงัคบั มคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิงานสรปุไดด้งันี᷼

1. โครงการโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุทีBกาํลงัใชง้าน ตามพระราชกฤษฎกีากาํหนดอาคาร
ควบคมุ และกฎกระทรวงเกีBยวกบัอาคารควบคมุ ซึBงมผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 12 ธนัวาคม 2538
กาํหนดใหเ้จา้ของอาคารควบคมุจะตอ้งดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังาน ตามทีBไดร้ะบไุวใ้นกฎ
กระทรวงเกีBยวกบัอาคารควบคมุ ซึBงกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน ไดเ้ริBมดาํเนนิการอนรัุกษ์
พลงังานสาํหรับอาคารควบคมุตัง᷼แตต่น้ปี 2539 โดยไดม้กีารตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานเบื᷼อง
ตน้ จนถงึเดอืนกนัยายน 2540 ปรากฏวา่ มอีาคารทีBขอรับการสนับสนนุการอนรัุกษพ์ลงังาน
จาํนวน 459 แหง่ ซึBงไดรั้บการอนมุตัคิาํขอรับการสนับสนนุแลว้ จาํนวน 354 แหง่ โดยอยู่
ระหวา่งการตรวจรายงานวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานเบื᷼องตน้ จาํนวน 160 แหง่ และกาํลงัทาํเรืBอง
เบกิจา่ยคา่ตรวจวเิคราะห ์จาํนวน 41 แหง่ สว่นโรงงานควบคมุยงัอยู่ในระหวา่งการดาํเนนิการ
ขึ᷼นทะเบยีนทีBปรกึษาดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงานควบคมุ

2. โครงการโรงงานและอาคารทีBอยู่ในระหวา่งการออกแบบหรอืกอ่สรา้ง อยู่ในระหวา่งการดาํเนนิ
การจัดทาํรายละเอยีดหลกัเกณฑก์ารสนับสนนุ

3. โครงการอาคารของรัฐ ไดต้รวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในอาคารสว่นราชการ/รัฐวสิาหกจิแลว้
จาํนวน 415 แหง่ และปรับปรงุการอนรัุกษพ์ลงังานในอาคารสว่นราชการ/รัฐวสิาหกจิแลว้ 274
แหง่

4. โครงการกอ่สรา้งอาคารอนรัุกษพ์ลงังานตวัอยา่ง ไดด้าํเนนิโครงการแลว้เสรจ็ ประมาณรอ้ยละ
40.57 โดยดาํเนนิงานดา้นโครงสรา้ง, สขุาภบิาล, และระบบปอ้งกนัอคัคภียัแลว้เสรจ็ประมาณ



รอ้ยละ 77.03, 5.20, และ 7.00 ตามลาํดบั สว่นงานดา้นสถาปัตยกรรมอยู่ระหวา่งเริBมดาํเนนิ
การ

5. โครงการจัดทาํรา่งกฎกระทรวง กาํหนดเครืBองจักรหรอือปุกรณป์ระสทิธภิาพสงู แนวทางการ
ชว่ยเหลอืหรอืสนับสนนุผู้ผลติและผู้จาํหนา่ย และการตดิฉลากแสดงประสทิธภิาพ ไดรั้บ
รายงานความกา้วหนา้ฉบบัทีB 1 รา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํหนดเครืBองจักรหรอือปุกรณ์
ประสทิธภิาพสงู และรา่งหลกัเกณฑ/์เงืBอนไขการขอรับการสง่เสรมิชว่ยเหลอื จากกองทนุเพืBอ
สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน อยา่งละ 1 ฉบบั

6. โครงการพัฒนาบคุลากรเพืBอการอนรัุกษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย การพัฒนาหลกัสตูร สืBอการสอน
คู่มอืการฝกึอบรมและหอ้งปฏบิตักิาร 2 รายการ ดงันี᷼

การปรับปรงุระบบไฟฟา้และแสงสวา่ง เพืBอการสาธติการอนรัุกษพ์ลงังาน หอ้งฝกึอบรม
จัดพมิพเ์อกสารประกอบการฝกึอบรมผู้รับผดิชอบดา้นพลงังาน สาํหรับโรงงาน 7 รา
ยการๆ ละ 1,000 เลม่ รวม 7,000 เลม่

7. โครงการพัฒนาผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ กรมพัฒนาและ
สง่เสรมิพลงังานกาํลงัเสนอขอความเหน็ชอบ หลกัสตูรการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงาน และ
หลกัสตูรการอนรัุกษพ์ลงังานในอาคาร ของกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิBงแวดลอ้ม
เพืBอใชเ้ป็นเอกสารประกอบการฝกึอบรมหลกัสตูรผู้รับผดิชอบฯ เป็นการชัวBคราวกอ่น

8. โครงการวเิคราะหก์ารประหยดัพลงังานในโรงงาน อาคารธรุกจิ และอาคารหนว่ยราชการ และ
รัฐวสิาหกจิ ไดด้าํเนนิงานตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในปีงบประมาณ 2540 รวมทัง᷼สิ᷼น 520
แหง่ แลว้เสรจ็ 299 แหง่ ดงันี᷼

งานวา่จา้งตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในโรงงาน อาคารธรุกจิ และอาคารหนว่ยราชการ
และรัฐวสิาหกจิ ไดด้าํเนนิงานดงันี᷼
การตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในโรงงาน จาํนวน 250 แหง่ ผู้รับจา้งจัดสง่รายงานแลว้
89 แหง่ ยงัขาดอกี 161 แหง่
การตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในอาคารธรุกจิ จาํนวน 180 แหง่ ผู้รับจา้งจัดสง่รายงาน
แลว้ 140 แหง่ ยงัขาดอกี 40 แหง่
การตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในอาคารหนว่ยราชการ และรัฐวสิาหกจิ 60 แหง่ ผู้รับ
จา้งจัดสง่รายงานแลว้ 60 แหง่
งานตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในโรงงานและอาคารธรุกจิ โดยกรมพัฒนาและสง่เสรมิ
พลงังานทาํเอง ซึBงไดด้าํเนนิการตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในโรงงาน 10 แหง่ และ
ตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานในอาคารธรุกจิ 20 แหง่ โดยไดจั้ดสง่รายงานใหผู้้ประกอบ
การแลว้ 10 แหง่ เหลอือกี 20 แหง่ อยู่ระหวา่งการจัดทาํรายงาน

2.2 การดาํเนนิการตามแผนงานภาคความรว่มมอื มโีครงการทีBไดรั้บการสนับสนนุเงนิจากกองทนุฯ
ดงันี᷼

1. โครงการพลงังานหมนุเวยีนและกจิกรรมการผลติในชนบท มโีครงการทีBไดรั้บการสนับสนนุจาก
เงนิกองทนุฯ จาํนวน 1 โครงการ คอื โครงการเพืBอพัฒนาแพรข่ยายการใชร้ะบบเครืBองทาํนํ᷼า
รอ้นจากแสงอาทติย ์ในประเทศไทย

2. โครงการศกึษา วจัิย และพัฒนา มโีครงการทีBไดรั้บการสนับสนนุจากเงนิกองทนุฯ จาํนวน 11
โครงการ ดงันี᷼

โครงการทดสอบเตาเผาอฐิชนดิประหยดัพลงังาน
โครงการศกึษาและวจัิยการใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นอตุสาหกรรมอบแหง้ผัก
โครงการวจัิยเพืBอปรับปรงุและสง่เสรมิการใชเ้ตาหงุตม้ทีBใชว้สัดเุหลอืใชท้างการเกษตร
เป็นเชื᷼อเพลงิ
โครงการวจัิยเพืBอปรับปรงุและสง่เสรมิการใชแ้ทง่เชื᷼อเพลงิเขยีว
โครงการวจัิยและพัฒนาโปรแกรมเพืBอชว่ยในการออกแบบอาคารประหยดัพลงังาน จาก
ขอ้มลูทีBใชป้ระเมนิคา่ OTTV และ RTTV ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน
โครงการจัดทาํคู่มอืกอ่สรา้งและพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การวเิคราะหส์มรรถนะเชงิ
ความรอ้นของกรอบอาคารและหลงัคา
โครงการสาธติและระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติยใ์นประเทศไทย
โครงการวจัิยและพัฒนาการนาํพลงังานทีBสญูเสยีจากการใชล้ฟิทก์ลบัมาใชใ้หม ่โดยใช้
เวเนเดยีมแบตเตอรีBเป็นทีBกกัเกบ็พลงังาน
โครงการออกแบบบา้นประหยดัพลงังาน เพืBอใชเ้ป็นบา้นสาธติแกส่ถาปนกิ วศิวกร และผู้
สนใจทัวBไป



โครงการศกึษาและพัฒนาวธิกีารประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรข์องป่าไม้
โครงการจัดทาํแผนโครงการสวนพลงังาน (Energy Park)

2.3 การดาํเนนิการตามแผนงานสนับสนนุ มโีครงการทีBไดรั้บการสนับสนนุเงนิจากกองทนุฯ ดงันี᷼

1. โครงการพัฒนาบคุลากร มโีครงการทีBไดรั้บเงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ แลว้ จาํนวน 5 โครงการ
ดงันี᷼

โครงการพัฒนาหลกัสตูรและสืBอการเรยีนการสอนดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน สาํหรับโรงเรยีน
ระดบัประถมและมธัยม
โครงการฝกึอบรมบคุลากรระยะสัน᷼ในประเทศ
โครงการสง่บคุลากรเขา้รับการฝกึอบรมและดงูานระยะสัน᷼ในตา่งประเทศ
โครงการสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทัง᷼ในและตา่งประเทศ
โครงการอืBนๆ ไดแ้ก ่การฝกึอบรมดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานใหโ้รงงานขนาดเลก็

2. โครงการประชาสมัพันธ ์ในปี 2540 สพช. ไดด้าํเนนิการตามโครงการประชาสมัพันธท์ีBไดรั้บ
อนมุตัไิปแลว้รวม 10 กจิกรรม ดงันี᷼

การจัดงานประชาสมัพันธเ์กีBยวกบัทางเลอืกในการตกแตง่ประดบัโคมไฟและการจัดเลี᷼ยง
โรงแรม เพืBอรณรงคป์ระชาสมัพันธใ์หโ้รงแรมมสีว่นรว่มในการเลอืกวธิกีารตกแตง่ประดบั
โคมไฟ และการจัดเลี᷼ยงโรงแรมใหเ้ป็นแนวทางการอนรัุกษพ์ลงังาน ซึBงโครงการได้
ดาํเนนิการเสรจ็สิ᷼นไปแลว้
โครงการเผยแพรก่ารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพเคลืBอนทีB เพืBอใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนทัวBไปไดรั้บการถา่ยทอดทศันคตเิกีBยวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิBง
แวดลอ้ม และไดรั้บขอ้มลูและวธิกีารประหยดัพลงังานทีBเขา้ใจงา่ย และสามารถนาํไปใช้
ในชวีติประจาํวนั ซึBงโครงการนี᷼ไดด้าํเนนิการเสรจ็สิ᷼นไปแลว้
การจัดทาํเอกสารเผยแพรเ่รืBองพลงังาน สิBงแวดลอ้ม และการบรโิภค เพืBอใหผู้้บรโิภคเกดิ
ความรู้ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังาน และทรัพยากรอืBนอยา่งรู้คณุคา่ และมปีระสทิธภิาพ
และแนะนาํผู้บรโิภคใหท้ราบถงึวธิกีารลดการสญูเสยีจากการใชพ้ลงังาน และการบรโิภค
ทีBมผีลตอ่สิBงแวดลอ้มนอ้ย โดยโครงการอยู่ในระหวา่งการดาํเนนิการ
การจัดทาํโปสเตอรอ์นรัุกษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน เพืBอเผยแพรโ่ปสเตอรเ์นื᷼อหา
สาระเกีBยวกบัการแนะนาํการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และแนะนาํการบรโิภคทีBมี
ผลกระทบตอ่สิBงแวดลอ้มนอ้ย ซึBงโครงการกาํลงัอยู่ในระหวา่งการดาํเนนิการ
การจัดทาํสารคดตีา่งประเทศเกีBยวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน เพืBอใหค้วามรู้และความสาํคญั
ของพลงังานตอ่มนษุย ์และปลกูจติสาํนกึของประชาชนใหต้ระหนักถงึความสาํคญั และ
คณุคา่ของพลงังานและทรัพยากรธรรมชาต ิซึBงโครงการอยู่ในระหวา่งการดาํเนนิการ
โครงการคา่ยฤดรูอ้นดา้นวทิยาศาสตรแ์ละพลงังาน และกจิกรรมเยีBยมชมแหลง่พลงังาน
และผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน เพืBอเสรมิสรา้งการเรยีนรู้รว่มกนัในเนื᷼อหา ทีBสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนตามปกต ิและเสรมิสรา้งความเขา้ใจ จติสาํนกึ และ
ประสบการณใ์นการใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร ์อธบิายปรากฏการณด์า้นพลงังานและ
ทรัพยากร โดยโครงการไดเ้สรจ็สิ᷼นแลว้
การผลติสารคดโีทรทศันค์วามรู้เรืBองการอนรัุกษพ์ลงังาน เพืBอใหค้วามรู้ถงึความสาํคญั
ของพลงังานตอ่มนษุย ์ใหเ้กดิการเปลีBยนแปลงทศันคตใินการบรโิภคพลงังาน และ
ตระหนักถงึความสาํคญัและคณุคา่ของพลงังานทรัพยากรธรรมชาต ิโดยโครงการอยู่ใน
ระหวา่งการดาํเนนิงาน
การบรหิารงาน “นทิรรศการเปดิโลกพลงังาน” เพืBอใหก้รมการศกึษานอกโรงเรยีนเป็นผู้
บรหิารจัดการ “นทิรรศการเปดิโลกพลงังาน” ตอ่จากบรษัิท ลโีอเบอรเ์นทท ์จาํกดั ทีB
ดาํเนนิการสิ᷼นสดุตามสญัญาแลว้ โดยเริBมดาํเนนิงานตัง᷼แตเ่ดอืนเมษายนถงึเดอืนธนัวาคม
2540
สารคดพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ กบัแนวพระราชดาํรดิา้นพลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิเพืBอเผยแพรแ่นวพระราชดาํรใินเรืBองของการพัฒนาทีBยังBยนื ซึBงเป็น
แนวทางของการอนรัุกษพ์ลงังาน และใชท้รัพยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชนค์ุ้มคา่และ
ยาวนานทีBสดุ ซึBงโครงการอยู่ในระหวา่งการดาํเนนิงาน
โครงการประชาสมัพันธเ์พืBอสง่เสรมิการใชน้ํ᷼ามนัอยา่งประหยดั เพืBอสรา้งความรู้ความ
เขา้ใจแกป่ระชาชนใหย้อมรับระบบราคานํ᷼ามนัลอยตวั ซึBงเป็นมาตรฐานสากลของการ
แขง่ขนัในตลาดโลก เมืBอราคานํ᷼ามนัสงูขึ᷼นประชาชนกจ็ะประหยดัการใชน้ํ᷼ามนัลง รวมทัง᷼
เป็นการปลกูจติสาํนกึและสรา้งทศันคตขิองประชาชน ใหรู้้จักใชน้ํ᷼ามนัอยา่งประหยดัและ
มปีระสทิธภิาพ โดยโครงการไดเ้ริBมดาํเนนิงานในเดอืนมถินุายนถงึเดอืนตลุาคม 2540



ผลจากการดาํเนนิงานตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 จะชว่ยใหภ้าค
เอกชนเหน็ความสาํคญัของการอนรัุกษพ์ลงังาน และเป็นแบบอยา่งใหภ้าคเอกชนนาํเทคโนโลยกีาร
ประหยดัพลงังานไปใชป้รับปรงุในอาคารหรอืโรงงาน ตลอดจนการปลกูสรา้งอาคารใหม ่รวมทัง᷼กอ่ให้
เกดิการพัฒนาอปุกรณเ์ครืBองใชป้ระหยดัพลงังานประสทิธภิาพสงูขึ᷼นมาใชป้ระโยชนม์ากขึ᷼น นอกจาก
นี᷼แลว้ยงัเป็นการชว่ยเสรมิสรา้งจติสาํนกึ และความรู้ความเขา้ใจแกป่ระชาชนทัวBไปใหรู้้จักใชพ้ลงังาน
และทรัพยากรตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึBงจะทาํใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจในการอนรัุกษพ์ลงังาน
และมกีารถา่ยทอดขอ้มลูดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานออกไป ซึBงจะทาํใหเ้กดิการประหยดัพลงังานใน
ทีBสดุ และจะชว่ยลดการพึBงพาการนาํเขา้พลงังานจากตา่งประเทศลงดว้ย

 

เรꇾื�องทꇾี� 13 การดาํเนนิการโครงการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า
(DEMAND SIDE MANAGEMENT)

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 3 ธนัวาคม 2534 อนมุตัโิครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ โดยให้
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดาํเนนิการ โดยมกีารไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) การ
ไฟฟา้สว่นภมูภิาค รวมทัง᷼หนว่ยงานอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้งใหก้ารสนับสนนุ เพืBอใหป้ระชาชนและผู้ใชไ้ฟฟา้
กลุ่มตา่งๆ ใชไ้ฟอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ซึBงจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผู้ใชไ้ฟฟา้ในการเสยี
คา่ไฟฟา้ลดลง และเกดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตใินการลดหรอืชะลอการสรา้งโรงไฟฟา้ในอนาคต ซึBง
จะมผีลทัง᷼ในดา้นอนรัุกษพ์ลงังานและสิBงแวดลอ้ม ตอ่มาคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิได้
แตง่ตัง᷼คณะอนกุรรมการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ขึ᷼น เมืBอวนัทีB 6 มกราคม 2538 โดยใหท้าํหนา้ทีB
ในการพจิารณาเสนอแนะรปูแบบ และแผนปฏบิตัทิีBเหมาะสมในการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ และ
ประสานงานกบัหนว่ยงานภาคราชการและเอกชนทีBเกีBยวขอ้ง รวมทัง᷼ตดิตามการปฏบิตังิานตามโครง
การฯ เพืBอสนับสนนุการดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย โดยมสีาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) เป็นอนกุรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ โครงการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้จนถงึปัจจบุนั สามารถสรปุไดด้งันี᷼

2.1 มาตรการบงัคบัสาํหรับฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพตู้เยน็ ไดม้ปีระกาศคณะกรรมการวา่ดว้ย
ฉลากบงัคบั สาํหรับฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพตู้เยน็ ของสาํนักงานการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้
(สจฟ.) ซึBงจะมผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 13 กมุภาพันธ ์2541 เป็นตน้ไป

2.2 โครงการสง่เสรมิการใชตู้้เยน็ประหยดัไฟฟา้ จนถงึปัจจบุนัผู้ผลติตู้เยน็ทกุบรษัิทไดต้กลงสมคัรใจ
ตดิฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพทกุตู้ตามขอ้ตกลง ทีBใหไ้วก้บั กฟผ. โดยจนถงึสิ᷼นเดอืนกนัยายน
2540 กฟผ. ไดจ้า่ยฉลากใหผู้้ผลติไปแลว้ รวมทัง᷼สิ᷼น 2,679,269 ดวง ปัจจบุนักาํลงัไฟฟา้ทีBลดได้
38.06 เมกะวตัต ์พลงังานไฟฟา้ทีBลดได ้291.06 ลา้นหนว่ย และกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีBลดได้
217,163 ตนั

2.3 โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครืBองปรับอากาศประหยดัไฟฟา้ การตดิฉลากแสดงระดบัประสทิธภิาพ
เครืBองปรับอากาศ ไดเ้ริBมดาํเนนิการตัง᷼แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2539 จนถงึสิ᷼นเดอืนกนัยายน 2540 มผีู้
เขา้รว่มโครงการสง่เครืBองปรับอากาศเขา้ทดสอบ ซึBงผา่นการทดสอบไดรั้บฉลากประสทิธภิาพในระดบั
5 จาํนวน 159 รุ่น ฉลากทีB กฟผ. มอบใหผู้้ผลติไปแลว้ รวมทัง᷼สิ᷼น 213,948 ดวง และคา่เฉลีBยของ
EER ของเครืBองปรับอากาศทีBเขา้รว่มโครงการมแีนวโนม้สงูขึ᷼น สาํหรับการประหยดัไฟฟา้ทีBเกดิจาก
โครงการนี᷼ จนถงึปัจจบุนัสามารถลดกาํลงัไฟฟา้ลงได ้33.03 เมกะวตัต ์พลงังานไฟฟา้ทีBลดได้
161.28 ลา้นหนว่ย และกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีBลดได ้120,333 ตนั

2.4 โครงการอาคารสเีขยีว ไดจ้งูใจใหอ้าคารธรุกจิ สาํนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศนูยก์ารคา้ ทัง᷼ทีB
เป็นอาคารเกา่ และอาคารทีBจะกอ่สรา้งใหม ่ใชพ้ลงังานไฟฟา้ตามหรอืดกีวา่ทีBกาํหนดไวใ้นกฎ
กระทรวงอาคารควบคมุ ซึBงออกตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 โดย
เริBมโครงการเมืBอวนัทีB 20 กนัยายน 2538 จนถงึสิ᷼นเดอืนกนัยายน 2540 มผีู้สมคัรเขา้รว่มโครงการ
410 ราย ในจาํนวนนี᷼ 206 ราย มลีกัษณะการใชไ้ฟฟา้เป็นอาคารควบคมุ ซึBงแจง้ความประสงคใ์ห้



410 ราย ในจาํนวนนี᷼ 206 ราย มลีกัษณะการใชไ้ฟฟา้เป็นอาคารควบคมุ ซึBงแจง้ความประสงคใ์ห้
สจฟ. เป็นผู้ดาํเนนิการดา้นการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขณะนี᷼อยู่ในระหวา่งการดาํเนนิการ
ตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน ประเมนิศกัยภาพการประหยดัพลงังาน และวเิคราะหก์ารลงทนุ

2.5 โครงการลา้นดวงใจ รว่มใจภกัดᾄิ รว่มประหยดัไฟ ไดร้ณรงคใ์หม้กีารใชห้ลอดคอมแพคฟลอูอเรส
เซนต ์หรอืหลอดตะเกยีบแทนหลอดไส ้โดยเริBมโครงการเมืBอวนัทีB 20 กนัยายน 2539 คาดวา่จะ
สามารถลดความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุลงได ้31 เมกะวตัต ์และประหยดัพลงังานไฟฟา้ลงได ้170 ลา้น
หนว่ย ในปี พ.ศ. 2541

2.6 โครงการระบบเกบ็กกัความเยน็ (Thermal Energy Storage) ไดจ้งูใจใหม้กีารใชร้ะบบเกบ็กกั
ความเยน็ ทดแทนระบบเครืBองปรับอากาศศนูยร์วม ในชว่งทีBระบบไฟฟา้มคีวามตอ้งการใชส้งูสดุ ใน
แตล่ะวนั โดยดาํเนนิการ กอ่สรา้งเป็นโครงการนาํรอ่ง ทีBทาํการสาํนักงานใหญ ่กฟผ. ขนาดทาํความ
เยน็ 1,500 ตนัตอ่ชัวBโมง คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2540 นี᷼ สามารถลดความตอ้งการไฟฟา้ลงได้
380 กโิลวตัต ์สาํหรับอาคารทัวBไป กฟผ. จะลงทนุใหก้อ่น และใหเ้จา้ของอาคารจา่ยเงนิจากสว่นทีB
ประหยดัคา่ไฟฟา้ไดโ้ดยผอ่นชาํระคนื กฟผ. เป็นงวดๆ

2.7 โครงการมอเตอรป์ระสทิธภิาพสงู เป็นการจงูใจใหผู้้ผลติ ผู้นาํเขา้มอเตอร ์และผู้ประกอบการภาค
อตุสาหกรรมผลติ/นาํเขา้ และใชม้อเตอรป์ระสทิธภิาพสงู โดยเริBมโครงการเมืBอเดอืนพฤษภาคม 2539
และเปดิตวัอยา่งเป็นทางการเมืBอวนัทีB 23 ธนัวาคม 2539 คาดวา่จะสามารถประหยดัไฟฟา้สงูสดุได้
110 เมกะวตัต ์ในปี 2544

2.8 โครงการแลกคนือปุกรณป์ระสทิธภิาพตํBา เพืBอตดัวงจรและยน่อายกุารใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้
ประสทิธภิาพตํBา ออกจากระบบเรว็ขึ᷼น และเป็นการผลกัดนัใหผู้้ผลติผลติแตอ่ปุกรณไ์ฟฟา้ทีBมี
ประสทิธภิาพ

2.9 โครงการประชารว่มใจใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟฟา้ จัดสรา้งตลาด ใหผู้้ผลติหนัมาผลติบลัลาสต์
ประหยดัไฟฟา้ โดยใชแ้กนเหลก็ประหยดัไฟฟา้ และใชช้ืBอวา่ “บลัลาสตเ์บอร ์5 นริภยั”

2.10 โครงการหอ้งทดสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ กฟผ. ไดใ้หเ้งนิทนุสนับสนนุคา่เครืBองมอืทดสอบ และ
สนับสนนุใหต้ัง᷼หอ้งทดสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ขึ᷼น

2.11 โครงการตดิตัง᷼ทอ่ความรอ้น (Heat Pipe) ไดท้ดลองนาํ Heat Pipe Technology มาตดิตัง᷼บน
เครืBองปรับอากาศขนาด 60,000 BTU/hr ปรากฏวา่ สามารถวา่สามารถประหยดัไฟฟา้ไดก้วา่รอ้ยละ
30 ขณะนี᷼อยู่ระหวา่งการศกึษาในรายละเอยีด

2.12 โครงการเสรมิสรา้งทศันคตปิระหยดัไฟฟา้ เป็นการรณรงคใ์หเ้ยาวชนของชาต ิมจีติสาํนกึในการ
ใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดั และมปีระสทิธภิาพ ตามทีB สจฟ. ไดรั้บอนมุตัใิหด้าํเนนิโครงการหอ้งเรยีนสี
เขยีว โดยนาํอปุกรณส์ง่เสรมิการประหยดัไฟฟา้ ไปตดิตัง᷼ในหอ้งเรยีนในโรงเรยีนระดบัอนบุาล ประถม
ศกึษา และมธัยมศกึษาทัง᷼ประเทศ โดยมเีปา้หมาย 100 แหง่ ในปี 25402541

2.13 โครงการระบบตดิตามและประเมนิผล ไดว้า่จา้งบรษัิททีBปรกึษาอสิระในการตดิตามและประเมนิ
ผล (Independent Monitoring & Evaluation Agency  IMEA) รายงานตอ่คณะอนกุรรมการการ
จัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ เริBมงานตัง᷼แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2538 ถงึเดอืนมถินุายน 2543 และจัดตัง᷼ระบบ
ศนูยข์อ้มลูกลาง (Database) และจัดหา Software ของตนเองในการประเมนิผล รวมทัง᷼การวเิคราะห์
การใชไ้ฟฟา้ (Load Research) ดว้ย

2.14 โครงการปรับปรงุประสทิธภิาพโรงงานครบวงจร (Energy Service Company : ESCO) อยู่
ระหวา่งการจัดทาํโครงการนาํรอ่ง สาํหรับอตุสาหกรรมตน้แบบ 4 ประเภท

2.15 โครงการลดตน้ทนุโรงงานอตุสาหกรรม ดว้ยการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ ไดม้อบหมายให ้สจฟ.
ชว่ยเหลอืแนะนาํแกโ่รงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ในการประหยดัพลงังาน และใชเ้งนิกองทนุเพืBอสง่เสรมิ
การอนรัุกษพ์ลงังาน ลงทนุกอ่นแลว้ผอ่นชาํระภายหลงัถา้ตอ้งตดิตัง᷼อปุกรณเ์พิBมเตมิ โดย สพช. ได้
มอบหมายให ้สจฟ. ดาํเนนิการกบัอาคาร/โรงงานนาํรอ่งรวมทัง᷼สิ᷼น 11 แหง่แลว้

2.16 การประเมนิผลการประหยดัไฟฟา้ และการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์นับตัง᷼แตเ่ริBมโครงการ
จนถงึสิ᷼นเดอืนกนัยายน 2540 ปรมิาณกาํลงัไฟฟา้ทีBลดได ้192 เมกะวตัต ์พลงังานไฟฟา้ทีBลดได้

1,484 ลา้นหนว่ยและกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีBลดได ้1,106,696 ตนั โดยมคีา่ใชจ้า่ยทัง᷼สิ᷼น



1,484 ลา้นหนว่ยและกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีBลดได ้1,106,696 ตนั โดยมคีา่ใชจ้า่ยทัง᷼สิ᷼น
837.28 ลา้นบาท

2.17 การกาํหนดอตัราคา่ไฟฟา้ประเภททีBสามารถงดจา่ยไฟฟา้ได ้(Interruptible Rate) ไดรั้บความ
เหน็ชอบให ้สจฟ. สามารถกาํหนดอตัราคา่ไฟฟา้ประเภท ทีBสามารถงดจา่ยไฟได ้โดยผู้ใชไ้ฟฟา้ทีBเขา้
อยู่ในโครงการนี᷼ จะไดรั้บเงนิเป็นคา่ตอบแทนทัง᷼ในรปูของพลงัไฟฟา้ ทีBงดจา่ยไฟได ้โดยผู้ใชไ้ฟฟา้
ทีBเขา้อยู่ในโครงการนี᷼ จะไดรั้บเงนิเป็นคา่ตอบแทนทัง᷼ในรปูของพลงังานไฟฟา้ ทีBใชใ้นการผลติไฟฟา้
ของตนเอง เพืBอทดแทนปรมิาณไฟฟา้ทีBงดจา่ยคาดวา่โครงการนี᷼ จะสามารถจงูใจผู้ใชไ้ฟฟา้ใหร้ว่ม
โครงการได้

 

เรꇾื�องทꇾี� 14 การปรบัปรงุอตัราการสาํรองน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ
1. ความเป็นมา

เนืBองจากนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิเป็นปัจจัยทีBสาํคญัอยา่งหนึBง ในการดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ ทัง᷼ในดา้นอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม เกษตรกรรมและการขนสง่ ดงันัน᷼เพืBอใหป้ระเทศมี
เสถยีรภาพและความมันBคงทางเศรษฐกจิ รัฐบาลจงึไดก้าํหนดใหม้กีารสาํรองนํ᷼ามนัภายในประเทศใน
อตัราทีBเหมาะสม โดยคณะรัฐมนตรไีด ้มมีตเิมืBอวนัทีB 23 กมุภาพันธ ์2536 ใหเ้พิBมอตัราสาํรองนํ᷼ามนัทีB
นาํเขา้ภายในประเทศจากอตัรารอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 10 ซึBงจะมผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 1 มกราคม
2540 เป็นตน้ไป ตอ่มากระทรวงพาณชิยไ์ดเ้สนอตอ่คณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 4 ตลุาคม 2539 ให้
พจิารณาทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีในการใหเ้พิBมอตัราการสาํรองนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ย
ละ 10 ของปรมิาณนํ᷼ามนัทีBนาํเขา้ โดยกระทรวงพาณชิย ์เหน็ควรใหค้งการสาํรองนํ᷼ามนัสาํเรจ็รปู ทีBนาํ
เขา้ในอตัรารอ้ยละ 5 ตอ่ไป ซึBงในเรืBองนี᷼คณะรัฐมนตรไีดม้อบหมายใหก้ระทรวงพาณชิย ์กระทรวง
อตุสาหกรรม และสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) รับไปพจิารณารว่มกนั
และนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพจิารณากอ่นนาํเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. รว่มกบัหนว่ยงานทีBเกีBยวขอ้งดงักลา่วขา้งตน้ ไดพ้จิารณาและจัดทาํขอ้เสนอตอ่คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเพืBอพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ เมืBอวนัทีB 18 ตลุาคม 2539 และคณะ
รัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เมืBอวนัทีB 26
พฤศจกิายน 2539 โดยมมีตดิงันี᷼

2.1 ใหเ้ลืBอนกาํหนดเวลาบงัคบัใชก้ารสาํรองนํ᷼ามนัดเีซลและนํ᷼ามนัเตาของผู้นาํเขา้ในอตัรารอ้ยละ 10
ไปอกี 2 ปี โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 1 มกราคม 2542 ทัง᷼นี᷼ หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิวา่ในชว่ง
เวลาทีBเลืBอนไปดงักลา่ว การนาํเขา้นํ᷼ามนัดเีซลหรอืนํ᷼ามนัเตาลดลงมาก หรอืไมม่กีารนาํเขา้เลย ให้
สพช. พจิารณานาํเสนอเลืBอนเวลาบงัคบัใชใ้หเ้รว็ขึ᷼นได้

2.2 ใหเ้พิBมอตัราสาํรองนํ᷼ามนัเบนซนิและนํ᷼ามนัอืBนๆ ของผู้นาํเขา้เป็นอตัรารอ้ยละ 10 ตามระยะเวลาทีB
กาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพาณชิย ์โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 1 มกราคม 2540

2.3 ในระหวา่งทีBเลืBอนการบงัคบัใชอ้ตัราสาํรองนํ᷼ามนัดเีซล และนํ᷼ามนัเตาของผู้นาํเขา้เป็นรอ้ยละ 10
ใหค้ณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ดาํเนนิการออกประกาศลดอตัราเงนิเรยีกเกบ็เขา้กองทนุ
นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ ของนํ᷼ามนัดเีซลและนํ᷼ามนัเตาทีBผลติในประเทศลงในอตัรา 6 สตางคต์อ่ลติร และ 3
สตางคต์อ่ลติร ตามลาํดบั

2.4 ใหม้กีารศกึษาถงึระดบัการสาํรองของประเทศทีBเหมาะสมในระยะยาว เพืBอเพิBมความมันBคงของ
ประเทศดา้นพลงังาน และศกึษาความเหมาะสมของการใหรั้ฐเป็นผู้ดาํเนนิการจัดเกบ็นํ᷼ามนัสาํรองเอง
อกีสว่นหนึBงดงัทีBมกีารปฏบิตัใินหลายประเทศ ซึBงจะไมม่ผีลกระทบตอ่ราคานํ᷼ามนัและราคาสนิคา้ โดย
ให ้สพช. รับไปดาํเนนิการศกึษาในรายละเอยีดรว่มกบั ปตท. และนาํเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาตเิพืBอพจิารณาตอ่ไป

การเพิBมอตัราสาํรองนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิทีBนาํเขา้จากตา่งประเทศจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 10 ของปรมิาณ



การเพิBมอตัราสาํรองนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิทีBนาํเขา้จากตา่งประเทศจากรอ้ยละ 5 เป็นรอ้ยละ 10 ของปรมิาณ
นํ᷼ามนัทีBนาํเขา้ ทาํใหผู้้นาํเขา้ไมไ่ดเ้ปรยีบโรงกลันBในประเทศ ซึBงจะกอ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในการ
แขง่ขนั และจะเป็นการสรา้งความมันBคงใหแ้กป่ระเทศเพิBมขึ᷼น

 

เรꇾื�องทꇾี� 15 การแกไ้ขปญัหาการลกัลอบนาํเขา้น폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ
1. ความเป็นมา

การลกัลอบนาํเขา้นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิเป็นปัญหาหนึBง ทีBทาํใหรั้ฐตอ้งสญูเสยีรายได ้และกอ่ใหเ้กดิความไม่
เป็นธรรมตอ่ผู้คา้นํ᷼ามนัสจุรติ ทีBเสยีภาษโีดยครบถว้น ดงันัน᷼เพืBอใหก้ารดาํเนนิการปราบปรามการ
ลกัลอบนาํเขา้นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ มปีระสทิธภิาพและไดผ้ลจรงิจัง คณะรัฐมนตรจีงึไดเ้หน็ชอบ ใหม้กีาร
กาํหนดมาตรการ ในการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ ตัง᷼แตป่ี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา
และไดม้กีารพจิารณาปรับปรงุมาตรการเพิBมเตมิ เพืBอใหก้ารปราบปรามมปีระสทิธภิาพยิBงขึ᷼น โดยมอบ
หมายใหห้นว่ยงานทีBเกีBยวขอ้งรับไปปฏบิตั ิและรายงานผลการดาํเนนิงาน ใหค้ณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาตทิราบ ในการประชมุทกุครัง᷼

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดต้ดิตามผลการดาํเนนิการของหนว่ยงานทีBเกีBยวขอ้ง และชว่ยประสานใหห้นว่ยงานตา่งๆ
สามารถดาํเนนิการตามมาตรการทีBกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยในชว่งทีBผา่นมามกีารดาํเนนิ
การ ดงันี᷼

2.1 จัดตัง᷼ศนูยป์ระสานงาน โดย สพช. ทาํหนา้ทีBเป็นศนูยร์วมการประสานงานของทกุหนว่ยงาน ทัง᷼ใน
ทะเลและบนบก และกองทพัเรอื ทาํหนา้ทีBเป็นศนูยก์ลาง ในการจัดทาํแผนปราบปรามทางทะเล และ
ประสานงานการปฏบิตังิานปราบปรามทางทะเล รว่มกบักรมตาํรวจและกรมศลุกากร

2.2 กรมตาํรวจ กองทพัเรอื และกรมศลุกากร จัดใหม้กีารลาดตระเวนและเฝ้าตดิตามทัง᷼ทางบก และ
ทางทะเล รวมทัง᷼ ตัง᷼ดา่นตรวจสอบการขนสง่นํ᷼ามนัในประเทศและนํ᷼ามนัผา่นแดนไป สปป.ลาว

2.3 กรมสรรพสามติ ดาํเนนิการตดิตัง᷼มเิตอร ์ในคลงันํ᷼ามนัดเีซลหมนุเรว็ชายฝังBทัวBประเทศไปแลว้รวม
37 คลงั และอยู่ระหวา่งดาํเนนิการ ตดิตัง᷼มเิตอรใ์นคลงันํ᷼ามนัดเีซลหมนุเรว็และเบนซนิเพิBมอกี 58
คลงั ซึBงคาดวา่จะสามารถดาํเนนิการแลว้เสรจ็ ภายในปี 2542 นอกจากนี᷼ ยงัไดด้าํเนนิการควบคมุการ
ปลอมปน Solvent ในนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ โดยการประกาศขยายพกิดัภาษสีรรพสามติใหค้รอบคลมุเกอืบ
ทกุผลติภณัฑ์

2.4 กรมโยธาธกิาร ดาํเนนิการตรวจคลงันํ᷼ามนัชายฝังBทกุแหง่วา่มกีารเกบ็นํ᷼ามนัถกูตอ้งตามชนดิทีBแจง้
ไวห้รอืไม ่และกาํหนดเงืBอนไขใหค้ลงันํ᷼ามนัทีBสรา้งขึ᷼นใหมร่มิฝังBทะเลหรอืแมน่ํ᷼าจะตอ้งตดิตัง᷼มเิตอร์
เพืBอวดัปรมิาณนํ᷼ามนัเขา้ออกมาจากคลงั โดยคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง᷼มเิตอร ์ใหเ้จา้ของคลงัเป็นผู้ออก
คา่ใชจ้า่ยเองทัง᷼หมด

2.5 กรมสรรพากร ตรวจสอบใหม้กีารชาํระภาษมีลูคา่เพิBมตามสถานบีรกิารและคลงันํ᷼ามนัชายฝังBอยา่ง
เขม้งวด โดยใหส้ถานบีรกิารนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิเขา้อยู่ในระบบภาษมีลูคา่เพิBม

2.6 กรมทะเบยีนการคา้ ตรวจสอบคณุภาพนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิตามสถานบีรกิารและคลงันํ᷼ามนัทัวBราช
อาณาจักร และกาํหนดใหผู้้คา้นํ᷼ามนัตอ้งแจง้รายละเอยีดการนาํเขา้นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิกอ่นการนาํเขา้และ
ตอ้งมผีู้ตรวจวดัอสิระ รว่มตรวจสอบการนาํเขา้ดว้ย นอกจากนี᷼ไดแ้กไ้ขกฎเกณฑก์ารควบคมุนํ᷼ามนัเชื᷼อ
เพลงิ สาํหรับนํ᷼ามนัทีBนาํเขา้มาเกบ็ในคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัวBไป สาํหรับเกบ็นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิ (คสน.)

2.7 กรมเจา้ทา่ ตรวจสอบเรอืประมงดดัแปลงอยา่งใกลช้ดิและเขม้งวด

2.8 กรมศลุกากร ไดร้ะงับการจัดตัง᷼คลงั คสน. และแกไ้ขระเบยีบศลุกากรฉบบัทีB 12/2539 ให ้คสน.
ตอ้งตดิตัง᷼ระบบเชืBอมโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงานปราบปรามทีBเกีBยวขอ้ง และยกเลกิการผอ่นผันอายุ
ทณัฑบ์นนํ᷼ามนัผา่นแดนไปยงั สปป.ลาว เพืBอมใิหม้กีารตกคา้งในประเทศไทย รวมทัง᷼แกไ้ขระเบยีบ



กรมศลุกากรให ้คสน. สามารถเกบ็นํ᷼ามนัทีBมคีณุภาพแตกตา่ง จากทีBกระทรวงพาณชิยป์ระกาศกาํหนด
ใชใ้นประเทศ

2.9 สาํนักงานอยัการสงูสดุ ดาํเนนิการตามมาตรการดาํเนนิคด ีโดยใหถ้อืวา่คดลีกัลอบนาํเขา้นํ᷼ามนั
เชื᷼อเพลงิเป็นคดสีาํคญั หากพนักงานมคีวามเหน็ควรสังBไมฟ่อ้งทกุขอ้หา บางขอ้หา หรอืไมร่บิของ
กลาง ใหเ้สนอความเหน็ตอ่อยัการสงูสดุกอ่นมคีาํสังBทกุครัง᷼

2.10 ไดม้กีารประกาศเขตตอ่เนืBองของราชอาณาจักรไทยในทอ้งทะเลออกไปอกี 12 ไมลท์ะเล จาก
เขตทะเลอาณาเขต เพืBอใหก้ารลกัลอบนาํเรอืมาลอยจาํหนา่ยกลางทะเลกระทาํไดล้าํบากยิBงขึ᷼น และ
ขอแกไ้ขพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2469 และพระราชบญัญัตกิารเดนิเรอืในนา่นนํ᷼าไทย พ.ศ.
2456 ซึBงไดน้าํเสนอเขา้สู่การพจิารณาของรัฐสภา โดยในขณะนี᷼พระราชบญัญัตทิัง᷼ 2 ฉบบั ไดผ้า่น
การพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวฒุสิภาแลว้ ขณะนี᷼อยู่ระหวา่งลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา

2.11 ไดม้กีารแกไ้ขเพิBมเตมิรา่งพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัทีB ..) พ.ศ... เพืBอใหส้ามารถรบิเรอืทีBมี
ขนาดเกนิกวา่ 250 ตนักรอส ทีBใชใ้นการกระทาํความผดิตามกฎหมายศลุกากรได ้และกาํหนด
มาตรการหา้มการขนถา่ยสิBงของในทะเลนอกเขตทา่ ขณะนี᷼ใหส้าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา รับไป
ดาํเนนิการตรวจรา่ง เพืBอจะไดน้าํเสนอขา้สู่การพจิารณาของสภาตอ่ไป

ผลจากการดาํเนนิการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้นํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิในชว่งทีBผา่นมา หนว่ยงานปราบ
ปราม คอื กองทพัเรอื กรมศลุกากร และกองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สามารถจับกมุนํ᷼ามนั
ลกัลอบหนภีาษใีนชว่งระหวา่งเดอืนมกราคมพฤศจกิายน 2540 ไดจ้าํนวน 2,328,841 ลติร ลดลง
จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นประมาณ 5.4 ลา้นลติร

 

เรꇾื�องทꇾี� 16 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าในรปู IPP
1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 31 พฤษภาคม 2537 เหน็ชอบแนวทางการรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติ
เอกชนในรปู Independent Power Producer (IPP) เพืBอเป็นการสนับสนนุใหภ้าคเอกชน เขา้มามี
สว่นรว่มในการพัฒนาระบบไฟฟา้ของประเทศ อนัจะนาํไปสู่คณุภาพของการบรกิารทีBดขีึ᷼น และชว่ยลด
ภาระการลงทนุของภาครัฐ

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ผลความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงานรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ในรปู IPP ในชว่งปีงบประมาณ 2540
สามารถสรปุไดด้งันี᷼

2.1 สพช. ไดร้ว่มพจิารณากาํหนดรายละเอยีดของหลกัเกณฑ ์และวธิกีารรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติ
ไฟฟา้เอกชน ตลอดจนไดป้ระเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอของผู้ผลติไฟฟา้เอกชน และดาํเนนิการเจรจา
เพืBอจัดทาํสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. กบัผู้ผลติไฟฟา้เอกชนทีBไดรั้บการคดัเลอืกแลว้ โดย
สรปุไดด้งันี᷼

1. การรับซื᷼อไฟฟา้จากเอกชน ระยะทีB 1 (พ.ศ. 25392543) จาํนวน 3 ราย รวม 1,750 เมกะวตัต์
ดงันี᷼

บรษัิท Independent Power (Thailand) Co., Ltd. (IPT) จาํนวน 700 เมกะวตัต ์ใช้
กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชื᷼อเพลงิ สถานทีBตัง᷼อา่วไผ ่จ. ชลบรุ ีกลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย ไทย
ออยล,์ Unocal และ Westinghouse ขณะนี᷼ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้
บรษัิท Tri Energy Co., Ltd. (TECO) จาํนวน 700 เมกะวตัต ์ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชื᷼อ
เพลงิ สถานทีBตัง᷼ จ. ราชบรุ ีกลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย บา้นป,ู Texaco และ Black &
Veatch ขณะนี᷼ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้
บรษัิท Eastern Power & Electric Co., Ltd. (EPEC) ขนาดกาํลงัผลติ 350 เมกะวตัต์
ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชื᷼อเพลงิ สถานทีBตัง᷼ อ.บางบอ่ จ. สมทุรปราการ กลุ่มผุ้ลงทนุ
ประกอบดว้ย MDX Power และ Marubeni ขณะนี᷼ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้

การรับซื᷼อไฟฟา้จากเอกชน ระยะทีB 2 (พ.ศ. 25442546) จาํนวน 4 ราย รวม 4,193.5 เมกะ



2. การรับซื᷼อไฟฟา้จากเอกชน ระยะทีB 2 (พ.ศ. 25442546) จาํนวน 4 ราย รวม 4,193.5 เมกะ
วตัต ์ดงันี᷼

บรษัิท Union Power Development Co., Ltd. จาํนวน 1,400 เมกะวตัต ์ใชถ้า่นหนิเป็น
เชื᷼อเพลงิ สถานทีBตัง᷼ ต. หนิครฑุ จ. ประจวบครีขีนัธ ์กลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย Union
Energy, Tomen และ Imatran Voima Oy Co., Ltd. ขณะนี᷼ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขาย
ไฟฟา้แลว้
บรษัิท Bowin Power Co., Ltd. จาํนวน 713 เมกะวตัต ์ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชื᷼อเพลงิ
สถานทีBตัง᷼ อ. บอ่วนิ จ. ชลบรุ ีกลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย เหมราช และ InterGen ขณะนี᷼
ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้
บรษัิท BLCP Power Ltd. จาํนวน 1,346.5 เมกะวตัต ์ใชถ้า่นหนิเป็นเชื᷼อเพลงิ สถานทีBตัง᷼
อ. มาบตาพดุ จ. ระยอง กลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย บา้นป,ู Loxley, PowerGen และ CRA
ขณะนี᷼ไดล้งนามในสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้แลว้
บรษัิท Gulf Power Generation Co., Ltd. จาํนวน 734 เมกะวตัต ์ใชถ้า่นหนิเป็นเชื᷼อ
เพลงิ สถานทีBตัง᷼ อ. กยุบรุ ีจ. ประจวบครีขีนัธ ์กลุ่มผู้ลงทนุประกอบดว้ย ปนูซเีมนต์
นครหลวง ลานนาลกิไนต ์และ Mission Energy ขณะนี᷼ ยงัไมไ่ดล้งนามในสญัญาซื᷼อ
ขายไฟฟา้

2.2 จากการเปลีBยนแปลง ระบบการกาํหนดอตัราแลกเปลีBยนเงนิตรา เป็นระบบอตัราแลกเปลีBยน
ลอยตวั เมืBอวนัทีB 2 กรกฎาคม 2540 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนทีBไดรั้บการคดัเลอืกแลว้
เนืBองจากไดม้กีารกู้เงนิเป็นเงนิตราตา่งประเทศในการลงทนุ คณะอนกุรรมการประเมนิ และคดัเลอืกขอ้
เสนอจากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน จงึไดด้าํเนนิการเจรจากบัผู้พัฒนาโครงการทัง᷼ 7 ราย เพืBอบรรเทาผลก
ระทบตอ่ IPP โดยไดม้กีารจัดทาํขอ้เสนอการปรับสตูรราคาซื᷼อขายไฟฟา้ และการปรับปรงุสญัญาซื᷼อ
ขายไฟฟา้ (PPA) เพิBมเตมินอกเหนอืสตูรราคารับซื᷼อไฟฟา้ และไดน้าํเสนอขอความเหน็ชอบ ตอ่คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตพิจิารณาแลว้ เมืBอวนัทีB 24 ตลุาคม 2540 โดยมแีนวทางสรปุได้
ดงันี᷼

1. ใหม้กีารปรับสตูรราคารับซื᷼อไฟฟา้ใหม ่โดยใชฐ้านของอตัราแลกเปลีBยน 27 บาทตอ่เหรยีญ
สหรัฐ และปรับสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้ ในสว่นทีBไมเ่กีBยวขอ้งกบัสตูรราคา ตามทีBไดม้กีารลงนามใน
บนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่งการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) กบัผู้ผลติ
ไฟฟา้อสิระ (IPP) ทัง᷼ 7 โครงการแลว้

2. ให ้กฟผ. เรง่ดาํเนนิการแกไ้ขสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้กบัผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP) ทีBไดม้กีารลง
นามไปแลว้ สาํหรับผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP) ทีBยงัไมม่กีารลงนามในสญัญาให ้กฟผ. ดาํเนนิการ
แกไ้ขขอ้ความในสญัญา และใหม้กีารลงนามโดยดว่นตอ่ไป

อยา่งไรกต็ามการดาํเนนิการเจรจา ในการแกไ้ขผลกระทบของอตัราแลกเปลีBยนลอยตวัตอ่โครงการ
IPP ไดม้คีวามยดืเยื᷼อมานานทาํใหก้ารดาํเนนิงานหยดุชะงัก ซึBงสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ความ
มันBใจของผู้ลงทนุและสถาบนัการเงนิ รวมทัง᷼ระบบการบรหิารงานทางดา้นพลงังานของรัฐบาลไทย
ประกอบกบั กฟผ. ไดน้าํโครงการ IPP ทัง᷼ 7 โครงการ บรรจไุวใ้นแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ
กฟผ. แลว้ หากโครงการดงักลา่ว จะตอ้งยกเลกิหรอืเลืBอนออกไปอกี กจ็ะมผีลตอ่ความมันBคงของ
ระบบไฟฟา้ของประเทศ

 

เรꇾื�องทꇾี� 17 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)
1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 29 มกราคม 2534 ใหเ้อกชนสามารถผลติ และจาํหนา่ยไฟฟา้และไอนํ᷼า
ไดโ้ดยตรง โดยระบบ Cogeneration เพืBอใชใ้นกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม ตอ่มาไดม้กีารแกไ้ขมาตรา
37 ของพระราชบญัญัตกิารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เพืBอสรา้งความมันBใจตอ่ผู้ลงทนุ และการ
ไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ ไดร้ว่มกนัออกระเบยีบการรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ (SPP) ซึBงมผีลบงัคบัใช้
ตัง᷼แตว่นัทีB 1 พฤษภาคม 2535 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พืBอให ้กฟผ. สามารถรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติราย
เลก็ทีBผลติไฟฟา้ โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชื᷼อเพลงิ และการผลติ
ไฟฟา้ดว้ยระบบ Cogeneration และเพืBอใหก้ารดาํเนนิงาน ตามนโยบายการสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้ราย



เลก็ บรรลผุลตามเปา้หมาย และเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
จงึไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 30 กรกฎาคม 2540 แตง่ตัง᷼คณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายสง่เสรมิผู้ผลติ
ไฟฟา้รายเลก็ขึ᷼น เพืBอทาํหนา้ทีBพจิารณากาํหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการในการสง่เสรมิผู้ผลติ
ไฟฟา้รายเลก็ ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็จากการเปลีBยนแปลง ระบบการกาํหนดอตัราแลก
เปลีBยน และการพจิารณาแกไ้ขกฎหมายทีBเกีBยวขอ้ง รวมทัง᷼ผลกระทบตอ่การไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ จาก
นโยบายการรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

ในปัจจบุนั (ณ วนัทีB 31 ตลุาคม 2540) มผีู้ผลติรายเลก็ลงนามในสญัญาแลว้จาํนวน 46 ราย ปรมิาณ
พลงัไฟฟา้เสนอขาย กฟผ. 1,854.67 เมกะวตัต ์มผีู้ผลติรายเลก็จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบแลว้จาํนวน
20 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้ทีBจา่ยเขา้ระบบในปี 2540 (เดอืนมกราคม  สงิหาคม) จาํนวน 1,538 ลา้น
หนว่ย แตอ่ยา่งไรกต็ามมผีู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ทีBไดรั้บคดัเลอืกจาก กฟผ. แลว้ประสบปัญหาใน
การดาํเนนิโครงการ คณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ จงึไดพ้จิารณา
กาํหนดมาตรการ ในการแกไ้ขปัญหาของผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) และไดน้าํเสนอขอความเหน็
ชอบตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เมืBอวนัทีB 24 ตลุาคม 2540 โดยมมีตเิหน็ชอบให้
มกีารแกไ้ขปัญหาดงันี᷼

2.1 ในกรณทีีBสญัญาซื᷼อขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. และ SPP ในปัจจบุนัขาดความชดัเจน และกรณทีีB
ปตท. ไมส่ามารถจัดหากา๊ซให ้SPP ได ้ใหห้นว่ยงานทีBเกีBยวขอ้งเจรจากบั SPP และเรง่ดาํเนนิการหา
ขอ้ยตุใิหไ้ดโ้ดยเรว็ ทัง᷼นี᷼หากหาขอ้ยตุไิดใ้ห ้กฟผ. ดาํเนนิการแกไ้ขสญัญาไปไดเ้ลย ในกรณทีีBไมม่ี
ขอ้ยตุใิหค้ณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็เป็นผู้ชี᷼ขาด

2.2 สพช. รว่มกบั กฟผ. ไดจั้ดทาํแนวทางการปรับอตัราคา่ไฟฟา้เพืBอบรรเทาผลกระทบของอตัรา
แลกเปลีBยนลอยตวั โดยกาํหนดอตัราคา่พลงัไฟฟา้และคา่พลงังานไฟฟา้สาํหรับ SPP ทีBขายไฟฟา้ใน
สญัญาประเภท Firm อายสุญัญาเกนิกวา่ 5 ปี ขึ᷼นไป สาํหรับเชื᷼อเพลงิแตล่ะประเภท ใหส้อดคลอ้งกบั
เงนิลงทนุและคา่เชื᷼อเพลงิของโรงไฟฟา้แตล่ะประเภท และดาํเนนิการปรับโครงสรา้งราคารับซื᷼อ
ไฟฟา้ สตูรการปรับคา่พลงังานไฟฟา้และการเปลีBยนสตูรราคารับซื᷼อไฟฟา้ โดยให ้กฟผ. รว่มกบั
สพช. เจรจากบั SPP ในกรณทีีBมขีอ้ยตุใิห ้กฟผ. และ SPP ดาํเนนิการแกไ้ขสญัญาไปไดเ้ลย หากไมม่ี
ขอ้ยตุใิหน้าํเสนอคณะอนกุรรมการฯ เพืBอหาขอ้ยตุิ

2.3 ใหแ้กไ้ขเงืBอนไขการขอใชไ้ฟฟา้สาํรองใหม้คีวามชดัเจนขึ᷼น และให ้กฟภ. ยกเลกิขอ้กาํหนดขัน᷼
ตอนการขอใชไ้ฟฟา้สาํรอง ซึBงใหผู้้ใชไ้ฟฟา้ทีBมกีารผลติไฟฟา้รว่มกบัพลงังานความรอ้น แสดงขอ้มลู
แจง้การไฟฟา้ยอ้นหลงัไป 12 เดอืน สว่นในกรณทีีBขัน᷼ตอนการขอสมัปทานประกอบกจิการไฟฟา้ลา่ชา้
ใหก้ระทรวงมหาดไทยพจิารณาลดขัน᷼ตอนการนาํเสนอ และในระยะยาวใหม้กีารแกไ้ขกฎหมาย เพืBอ
ใหก้ารขอใบอนญุาตผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ สามารถดาํเนนิการไดโ้ดยหนว่ยงานเดยีว รวมทัง᷼ใหก้รม
โยธาธกิารนาํไปพจิารณากาํหนดเงืBอนไขเพิBมเตมิตอ่ไป เพืBอลดปัญหาสมัปทานซํ᷼าซอ้น

2.4 สพช. กนอ. และการไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ ไดร้ว่มกนัพจิารณาและไดข้อ้สรปุอตัราคา่ใชบ้รกิารสาย
ปอ้น และเงืBอนไขการใชบ้รกิารสายปอ้นแลว้ โดยเหน็ควรเปดิใหเ้อกชนใชบ้รกิารสายปอ้น และมอบ
หมายใหก้ารไฟฟา้ทัง᷼ 3 แหง่ ยกรา่งขอ้ตกลงการเชืBอมโยงระบบไฟฟา้และขอ้ตกลงการใชบ้รกิารสาย
ปอ้นแลว้นาํเสนอ สพช. ใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการประกาศใช้

2.5 เหน็ควรให ้SPP ทีBมคีวามประสงคจ์ะขายไฟฟา้ให ้กฟผ. เกนิกวา่ปรมิาณพลงัไฟฟา้ตามสญัญา
สามารถยืBนขอ้เสนอตอ่ กฟผ. และในกรณทีีBระบบเชืBอมโยง และระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้สามารถรับ
ไฟฟา้ในสว่นทีBเกนิดงักลา่วได ้ให ้กฟผ. รับซื᷼อไฟฟา้เพิBมเตมิจาก SPP ได้

2.6 เนืBองจากปัญหาทางเศรษฐกจิในปัจจบุนั ทาํใหล้กูคา้ตรงของโครงการ SPP ไมส่ามารถซื᷼อไฟฟา้
ไดต้ามกาํหนด จงึเหน็ควรชว่ยเหลอื SPP โดยการผอ่นผันคณุสมบตัขิอง SPP ตามทีBระบไุวใ้นระเบยีบ
การรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็

การรับซื᷼อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ทาํใหภ้าคเอกชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม และมบีทบาท
ในการจัดหาพลงังานไฟฟา้ ซึBงนาํไปสู่การเพิBมความมันBคงใหแ้กร่ะบบไฟฟา้ของประเทศ รวมทัง᷼
เป็นการชว่ยสง่เสรมิ ใหม้กีารใชพ้ลงังานพลอยไดใ้นประเทศ ใหเ้กดิประโยชนม์ากขึ᷼น ซึBงจะเป็นการ
ชว่ยใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และยงัชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของรัฐ ในการลงทนุทางดา้น
พลงังานอกีดว้ย



 

เรꇾื�องทꇾี� 18 แนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.)

1. ความเป็นมา

รัฐบาลมนีโยบายในการสง่เสรมิ และสนับสนนุใหเ้อกชน เขา้มามบีทบาททางดา้นพลงังานมากขึ᷼น ใน
ขณะเดยีวกนัรัฐกจ็ะลดบทบาทลง โดยใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนนิการ หรอืมกีารกระจายหุ้นใหแ้ก่
ประชาชนมากขึ᷼น โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมืBอวนัทีB 5 มนีาคม 2539 เหน็ชอบแนวทางการปรับ
โครงสรา้ง และการแปรรปูกจิการไฟฟา้ของประเทศ ซึBงไดก้าํหนดรปูแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ออก
เป็นระยะยาว (ปี 25432548 เป็นตน้ไป) และระยะปานกลาง (ปี 25392542) โดยในระยะยาวใหม้ี
การแยกกจิการผลติไฟฟา้ (Generation) กจิการสายสง่ไฟฟา้ (Transmission) และกจิการจาํหนา่ย
ไฟฟา้ (Distribution) ออกจากกนัอยา่งชดัเจน และตอ่มาเมืBอวนัทีB 16 กนัยายน 2540 คณะรัฐมนตรี
ไดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการเพิBมบทบาท ของภาคเอกชนในกจิการพลงังาน โดยมอบหมายใหก้าร
ไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) รับไปจัดทาํรายละเอยีดเรืBองการแปรรปูกจิการผลติภณัฑค์อนกรตี ของการ
ไฟฟา้นครหลวง โดยใหน้าํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) เพืBอพจิารณา
ภายใน 1 เดอืน

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

การปรับโครงสรา้งองคก์รการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ไดม้กีารดาํเนนิการสรปุไดด้งันี᷼

2.1 รปูแบบการปรับโครงสรา้งองคก์ร ซึBงไดรั้บความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาตแิลว้ เมืBอวนัทีB 2 มถินุายน 2540 แบง่เป็น 2 ระยะ คอื รปูแบบโครงสรา้งองคก์รในระยะยาว
(ปีงบประมาณ 2543 เป็นตน้ไป) และรปูแบบโครงสรา้งในระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 25412542)
ซึBงรปูแบบโครงสรา้งทัง᷼ 2 ระยะ จะประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 2 สว่น คอื สว่นทีBเป็นรัฐวสิาหกจิ ประกอบ
ดว้ยศนูยบ์รหิารองคก์ร (Corporate Center), กลุ่มงานบรกิารลกูคา้ (Supply), กลุ่มงานระบบ
จาํหนา่ย (Distribution System), และหนว่ยธรุกจิ (Business Unit) และสว่นทีBเป็นบรษัิทในเครอื
(Subsidiary Companies) ซึBงประกอบดว้ยงานบรกิารระบบไฟฟา้ (Electrical System Services),
งานออกแบบและสรา้งผลติภณัฑค์อนกรตี (Product Designs and Manufacturing), และงานบรกิาร
การใชไ้ฟฟา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Energy Efficiency Service : ESCO) ซึBงในระยะปานกลางยงัอยู่
ในระหวา่งการเตรยีมความพรอ้ม และจะเริBมมกีารจัดตัง᷼เป็นบรษัิทในเครอืตอ่ไปในระยะยาว ในสว่น
ของการแยกกจิการหลกั คอื กจิการระบบจาํหนา่ย (Distribution) และกจิการงานบรกิารลกูคา้
(Supply) จะแยกออกจากกจิการอืBนๆ ซึBงสามารถจัดตัง᷼เป็นหนว่ยธรุกจิ หรอืบรษัิทในเครอืตามความ
เหมาะสมตอ่ไป

2.2 แผนการแปรรปูหนว่ยงานสาํนักงานออกแบบและสรา้งผลติภณัฑข์อง กฟน. ซึBงไดรั้บความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เมืBอวนัทีB 24 ตลุาคม 2540 มแีผนการดาํเนนิ
การแปรรปูหนว่ยงาน สาํนักงานออกแบบและสรา้งผลติภณัฑ ์เป็นบรษัิทออกแบบและสรา้งผลติภณัฑ์
จาํกดั โดยจะดาํเนนิการจดทะเบยีนจัดตัง᷼บรษัิท จาํกดั ในปี พ.ศ. 2541 และปรับแผนการดาํเนนิการ
เพืBอใหพ้น้การเป็นรัฐวสิาหกจิใหเ้รว็ขึ᷼น กอ่นปี พ.ศ. 2547 และใหพ้จิารณาหาพันธมติรรว่มทนุ
(Strategic Investor) แทนการเขา้ถอืหุ้นของรัฐวสิาหกจิอืBน โดยใหบ้รษัิทออกแบบและสรา้ง
ผลติภณัฑ ์จาํกดั ทีBการไฟฟา้นครหลวงถอืหุ้นเกนิกวา่รอ้ยละ 50 ซึBงยงัคงสภาพเป็นรัฐวสิาหกจิไดรั้บ
การยกเวน้คาํสังB กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรทีีBใชบ้งัคบัรัฐวสิาหกจิทัวBไปมาใช้
บงัคบั เพืBอใหบ้รษัิทดงักลา่วสามารถดาํเนนิการไดค้ลอ่งตวัเชน่เดยีวกบับรษัิทเอกชนทัวBไป

ผลจากการดาํเนนิการดงักลา่วจะชว่ยใหก้ารบรหิารงานของ กฟน. สามารถรองรับการเปลีBยนแปลง
ทางธรุกจิไดอ้ยา่งมันBคงและมปีระสทิธภิาพ และยงัชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐลงอกีดว้ย
นอกจากนี᷼ในระยะยาวจะทาํใหผู้้ใชไ้ฟฟา้สามารถซื᷼อไฟฟา้ ไดโ้ดยตรงจากผู้ผลติโดยอาศยับรกิาร
ผา่นสายจาํหนา่ย ซึBงจะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัและเป็นการเพิBมทางเลอืกใหแ้กผู่้ใชไ้ฟฟา้ตอ่ไปใน
อนาคต

 



เรꇾื�องทꇾี� 19 แนวทางการเพꇾิ�มบทบาทของภาคเอกชน
ในกจิการดา้นพลงังาน

1. ความเป็นมา

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดเ้สนอแนวทางในการเพิBมบทบาทของ
ภาคเอกชนในกจิการดา้นพลงังาน เพืBอชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐในสภาวะ ทีBประเทศประสบ
ปัญหาการเงนิการคลงัคอ่นขา้งมาก โดยนาํเสนอขอความเหน็ชอบ ตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิเมืBอวนัทีB 10 กนัยายน 2540 และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบตามมต ิของคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้เมืBอวนัทีB 16 กนัยายน 2540 โดยมมีตใิหด้าํเนนิการขายหุ้นของรัฐทีB
ดาํเนนิการไดเ้รว็ไดแ้ก ่การขายหุ้นของการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ในบรษัิท ปตท.สผ. จาํกดั
(มหาชน), การขายหุ้นของกระทรวงการคลงัในบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั, และการขายหุ้น
ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยในบรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ โดยใหจั้ดทาํ
รายละเอยีดเรืBองการขายหุ้นดงักลา่ว เพืBอเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตพิจิารณา
ภายใน 1 เดอืน

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. รว่มกบัหนว่ยงานทีBเกีBยวขอ้ง ไดจั้ดทาํรายละเอยีดเรืBองการขายหุ้น เพืBอใหเ้ป็นไปตามมตดิงั
กลา่ว และไดเ้สนอขอความเหน็ชอบ ตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้เมืBอวนัทีB 24
ตลุาคม 2540 ซึBงสรปุไดด้งันี᷼

2.1 การขายหุ้นของการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ในบรษัิท ปตท. สผ. จาํกดั (มหาชน) อาจทาํ
โดยการเพิBมทนุของ ปตท. สผ. เอง และ/หรอื วธิกีารจาํหนา่ยหุ้น ปตท.สผ. เดมิของ ปตท. เพืBอนาํ
เงนิทีBไดไ้ปใชใ้นการลงทนุ ของ ปตท.สผ. และ/หรอื ปตท. เพืBอลดภาระการกู้ยมืเงนิของประเทศและ
ลดภาระภาครัฐ ซึBงแนวทางการจาํหนา่ยหุ้นควรเลอืกวธิกีารจาํหนา่ยใหก้บันักลงทนุทัวBไป สว่นระยะ
เวลาการจาํหนา่ยหุ้นควรเป็นชว่งครึBงปีแรกของปี 2541 ซึBงตลาดทนุจะมคีวามพรอ้มรับหุ้นในจาํนวน
และราคาทีBดกีวา่ในปัจจบุนั และเพืBอสรา้งความมันBใจใหก้บันักลงทนุไดก้าํหนดให ้ปตท.ถอืหุ้นใน
ปตท.สผ. ในสดัสว่นไมต่ํBากวา่รอ้ยละ 51 แตใ่นภาวะปัจจบุนัเหน็ควรใหจ้าํหนา่ยประมาณรอ้ยละ 510
ของปรมิาณหุ้นทัง᷼หมดของบรษัิท โดยให ้ปตท. และ/หรอื ปตท.สผ. คดัเลอืกและวา่จา้งบรษัิททีB
ปรกึษาทางการเงนิ เพืBอดาํเนนิการจาํหนา่ยหุ้นดงักลา่ว และเพืBอใหส้ามารถจาํหนา่ยหุ้นไดใ้นระยะ
เวลาทีBกาํหนด จงึใหม้กีารยกเวน้กฎระเบยีบทีBใชบ้งัคบัรัฐวสิาหกจิ เกีBยวกบัการจาํหนา่ยจา่ยโอนหุ้น
หรอืกจิการของรัฐวสิาหกจิ ทัง᷼นี᷼การกาํหนดราคาและวธิกีารจาํหนา่ยหุ้น ปตท.สผ. ใหเ้ป็นไปตาม
กลไกตลาด และวธิปีฏบิตัทิีBเหมาะสมกบัสภาวะตลาด ณ ชว่งเวลาทีBดาํเนนิการจาํหนา่ยหุ้น รวมทัง᷼
การแกไ้ขขอ้บงัคบัในสว่นของขอ้จาํกดัในการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นตา่งชาต ิโดยมอบหมายให ้ปตท.
และ ปตท.สผ. รับไปดาํเนนิการใหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมตอ่ไป

2.2 การขายหุ้นของกระทรวงการคลงัในบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั มอบหมายใหก้ระทรวง
การคลงัรับไปเจรจากบับรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั เพืBอขายหุ้นคนืทัง᷼หมด หรอืเจรจาทาง
เลอืกอืBน ทีBจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กรั่ฐมากทีBสดุ และใหเ้พิBมกระทรวงอตุสาหกรรม เขา้รว่มการ
พจิารณาจัดทาํแผนการขายหุ้น ของกระทรวงการคลงัในบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ย
เนืBองจากกระทรวงอตุสาหกรรม อยู่ในฐานะคู่สญัญาของบรษัิทเอสโซฯ่ และเมืBอจัดทาํแผนเสรจ็แลว้
ใหน้าํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพจิารณาตอ่ไป

2.3 การขายหุ้นของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ในบรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) ใหก้าร
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ขายหุ้นโดยใชแ้นวทางการลดสดัสว่นการถอืหุ้นใน บผฟ.
จากรอ้ยละ 40 ลงเหลอืรอ้ยละ 25.1 ของจาํนวนหุ้นทัง᷼หมดของ บผฟ. โดยให ้กฟผ. พจิารณาเสนอ
ขายหุ้นเป็นจาํนวนรอ้ยละ 14.9 ใหก้บัพันธมติรรว่มทนุ (Strategic Investor) โดยใหแ้ตง่ตัง᷼คณะ
กรรมการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุ เพืBอทาํการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุดงักลา่ว และกาํหนดราคาหุ้น
ซึBงรวมหุ้นเดมิทีB กฟผ. ประสงคจ์ะขายและหรอืหุ้นออกใหมจ่ากการเพิBมทนุ และหุ้นทีB กฟผ. จะตอ้ง
ขายใหก้บัพันธมติรรว่มทนุตามสทิธพิงึไดรั้บกอ่น (Rights of First Refusal) ภายใตส้ญัญาระหวา่งผู้
ถอืหุ้น (Shareholders Agreement) แลว้ใหค้ณะกรรมการการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
อนมุตัเิลอืกพันธมติรรว่มทนุและกาํหนดราคาหุ้นทีBจาํหนา่ย แลว้นาํเสนอคณะกรรมการนโยบาย

พลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรเีพืBอทราบตอ่ไป ซึBงเงนิทีBไดจ้ากการจาํหนา่ยหุ้นรอ้ยละ 90 ของ



พลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรเีพืBอทราบตอ่ไป ซึBงเงนิทีBไดจ้ากการจาํหนา่ยหุ้นรอ้ยละ 90 ของ
รายไดส้ทุธจิากการจาํหนา่ยหุ้น ใชส้าํหรับการลงทนุของ กฟผ. ในอนาคตแทนการใชเ้งนิกู้ และรอ้ย
ละ 10 ใชส้าํหรับจัดตัง᷼กองทนุบรหิารทรัพยากรบคุคล

แนวทางการเพิBมบทบาทของภาคเอกชน โดยการลดสดัสว่นการถอืหุ้นของรัฐในกจิการพลงังานดงั
กลา่ว จะชว่ยลดภาระหนี᷼สนิของประเทศไดใ้นระดบัหนึBง และชว่ยลดภาระการลงทนุดา้นพลงังานของ
ภาครัฐไดใ้นระยะยาว นอกจากนี᷼ยงัเป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ในการพัฒนากจิการดา้น
พลงังานของประเทศ

 

เรꇾื�องทꇾี� 20 การยกเลกิการจดัเกบ็เงนิผลประโยชนพ์เิศษ
จากโรงกลꇾั�นน폽ํ�ามนั

1. ความเป็นมา

เนืBองจากรัฐบาลไดม้นีโยบาย ใหม้กีารเพิBมกาํลงัการกลันBปโิตรเลยีม ใหม้คีวามเสรอียา่งแทจ้รงิ และมี
การแขง่ขนัภายใตก้ฎเกณฑท์ีBเทา่เทยีมกนั คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 9 กรกฎาคม 2539 เหน็
ชอบใหป้รับปรงุกฎเกณฑก์ารจัดตัง᷼โรงกลันBปโิตรเลยีมเพิBมขึ᷼น รวมทัง᷼ขยายโรงกลันBปโิตรเลยีมเดมิ
โดยใหผู้้สนใจประกอบกจิการ สามารถเลอืกปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 22 มนีาคม 2537
เกีBยวกบัการจา่ยเงนิผลประโยชนพ์เิศษใหแ้กรั่ฐ ดงันี᷼

1. ปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 22 มนีาคม 2537 ทัง᷼ในกรณกีารตัง᷼โรงกลันBใหมแ่ละขยาย
โรงกลันBเดมิ โดยตอ้งจา่ยเงนิอดุหนนุอยา่งนอ้ย 350 ลา้นบาท รวมทัง᷼เงนิประจาํปีในอตัรารอ้ย
ละ 2 ของมลูคา่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมทีBผลติและสง่ออกจากโรงกลันBปโิตรเลยีม โดยมสีทิธิ
ประโยชนท์ีBจะไดรั้บจากการสง่เสรมิการลงทนุ หรอื

2. การไมป่ฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 22 มนีาคม 2537 กลา่วคอื ไมจ่า่ยเงนิอดุหนนุอยา่ง
นอ้ย 350 ลา้นบาท และเงนิประจาํปีในอตัรารอ้ยละ 2 ของมลูคา่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมทีBผลติ
และสง่ออกจากโรงกลันBปโิตรเลยีม โดยจะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุ

ทัง᷼นี᷼ ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมรับไปดาํเนนิการเจรจา และแกไ้ขสญัญากบัโรงกลันBทีBมี
สญัญาอยู่เดมิ 4 โรง คอื โรงกลันBของบรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั, บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั
(มหาชน), บรษัิท โรงกลันBนํ᷼ามนัระยอง จาํกดั, และบรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์ิBง จาํกดั เพืBอไมใ่ห้
เสยีเปรยีบโรงกลันBนํ᷼ามนับางราย และกจิการทีBมผีลพลอยไดเ้ป็นนํ᷼ามนัเชื᷼อเพลงิบางราย ซึBงไมต่อ้ง
จา่ยเงนิผลประโยชนพ์เิศษ แตย่งัไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุดว้ย

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดห้ารอืกบักระทรวงอตุสาหกรรม และไดเ้จรจากบัโรงกลันBทัง᷼ 4 โรง จนไดข้อ้ยตุแิลว้ โดยได้
จัดทาํขอ้เสนอปรับปรงุกฎเกณฑ ์เพืBอสง่เสรมิการแขง่ขนัของโรงกลันBปโิตรเลยีม เสนอตอ่คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต เิพืBอพจิารณาแลว้เมืBอวนัทีB 2 มถินุายน 2540 ซึBงคณะกรรมการฯ
ไดม้มีตดิงันี᷼

2.1 เหน็ชอบรา่งสญัญาแกไ้ขเพิBมเตมิสญัญาจัดสรา้ง หรอืขยายและประกอบกจิการโรงกลันBนํ᷼ามนั
ระหวา่งกระทรวงอตุสาหกรรมกบับรษัิทนํ᷼ามนัทัง᷼ 4 โรงดงักลา่ว เพืBอยกเลกิการจัดเกบ็เงนิผล
ประโยชนพ์เิศษ โดยมอบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม รับไปลงนามกบัคู่สญัญาตอ่ไป

2.2 ใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนนิการเพิBมอตัราภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเบนซนิ กา๊ด และดเีซลขึ᷼น 5.5
สตางคต์อ่ลติร เพิBมอตัราภาษสีรรพสามตินํ᷼ามนัเตาขึ᷼นรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่ และลดอากรขาเขา้
นํ᷼ามนัเบนซนิ กา๊ด และดเีซลลง 5.5 สตางคต์อ่ลติร เหลอื 1.0 สตางคต์อ่ลติร โดยใหก้าร
เปลีBยนแปลงอตัราภาษแีละอากรขาเขา้ มผีลบงัคบัใชใ้นวนัทีBมกีารลงนามในสญัญาตามขอ้ 2.1

2.3 ยกเลกิมตคิณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 9 กรกฎาคม 2539 เรืBอง นโยบายการจัดเกบ็เงนิผลประโยชน์
พเิศษจากโรงกลันBนํ᷼ามนั โดยใหก้ารตัง᷼โรงกลันBนํ᷼ามนัไมต่อ้งมสีญัญากบักระทรวงอตุสาหกรรม และ



ใหป้ฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการตัง᷼โรงงานอืBนๆ สว่นสทิธปิระโยชนใ์นการสง่เสรมิการลงทนุใหเ้ป็นไปตาม
เงืBอนไข ทีBคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุกาํหนด

2.4 ใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมพจิารณาทบทวนแกไ้ขสญัญาสาํหรับโรงกลันBอกี 3 ราย ทีBยงัมสีญัญา
จา่ยเงนิผลประโยชนพ์เิศษแกรั่ฐ ไดแ้ก ่บรษัิท สโุขทยัปโิตรเลยีม จาํกดั บรษัิท ไทยลู้บเบส จาํกดั
และบรษัิท ไทยบทิเูมน จาํกดั โดยใหใ้ชแ้นวทางเดยีวกบัการแกไ้ขสญัญา ทีBไดรั้บความเหน็ชอบแลว้
ตามขอ้ 2.1 หากมกีารรอ้งขอจากบรษัิทดงักลา่ว ใหม้กีารทบทวนแกไ้ขสญัญา

ขณะนี᷼ กระทรวงอตุสาหกรรม ไดม้กีารลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิBมเตมิสญัญาจัดสรา้ง หรอืขยายและ
ประกอบกจิการโรงกลันBนํ᷼ามนั กบั บรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั, บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั
(มหาชน), บรษัิท โรงกลันBนํ᷼ามนัระยอง จาํกดั, บรษัิท สตารป์โิตรเลยีม จาํกดั, บรษัิท ไทยลู้บเบส
จาํกดั, และบรษัิท ไทยบทิเูมน จาํกดั แลว้เมืBอวนัทีB 3 กนัยายน 2540 สว่นบรษัิท สโุขทยัปโิตรเลยีม
จาํกดั ไดม้กีารพจิารณาทบทวนแกไ้ขสญัญาเพิBมเตมิแลว้เสรจ็ ซึBงไดรั้บความเหน็ชอบรา่งสญัญา
แกไ้ขเพิBมเตมิ จากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เมืBอวนัทีB 10 กนัยายน 2540 และใน
สว่นของกระทรวงการคลงั ไดด้าํเนนิการประกาศเพิBมอตัราภาษสีรรพสามติ และลดอากรขาเขา้ โดย
ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง᷼แตว่นัทีB 3 กนัยายน 2540 เป็นตน้ไป

การปรับปรงุกฎเกณฑ ์เพืBอสง่เสรมิการแขง่ขนัของโรงกลันBปโิตรเลยีมดงักลา่ว จะชว่ยสง่เสรมิ
อตุสาหกรรม การกลันBนํ᷼ามนัภายในประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งเสร ีและมกีารแขง่ขนักนับนพื᷼นฐานทีBเทา่
เทยีมกนั

 

เรꇾื�องทꇾี� 21 การเพกิถอนทꇾี�ดนิสาธารณประโยชน์
ในบรเิวณโรงกลꇾั�นปิโตรเลยีม

ของบรษิทั สตารป์ิโตรเลยีมรไีฟนน์ꇾิ�ง จาํกดั
1. ความเป็นมา

ตามมตขิองคณะรัฐมนตรเีมืBอวนัทีB 23 มกราคม 2539 อนมุตัใิหก้ารนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
ขอถอนสภาพทีBดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิสาํหรับประชาชน ใชร้ว่มกนัในเขตโรงกลันB
ปโิตรเลยีม ของบรษัิทสตารป์โิตรเลยีมรไีฟนน์ิBง จาํกดั ตอ่มากรมทีBดนิไดม้หีนังสอืถงึ สพช. ขอให้
พจิารณาคาํรอ้ง ของสาํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุ ซึBงขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีดงักลา่ว

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดห้ารอืกบัหนว่ยงานทีBเกีBยวขอ้ง และไดข้อ้ยตุวิา่ใหม้กีารขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตร ีโดยให้
สาํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุ เขา้มาเป็นผู้ขอถอนสภาพทีBดนิสาธารณประโยชน ์และดาํเนนิการ
จัดหาผลประโยชน ์แทนการนคิมอตุสาหกรรมฯ ซึBงในเรืBองนี᷼คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ไดม้กีารพจิารณาแลว้เมืBอวนัทีB 2 มถินุายน 2540 และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ ตามมตคิณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเมืBอวนัทีB 17 มถินุายน 2540 โดยเหน็ชอบใหด้าํเนนิการดงันี᷼

2.1 เหน็ชอบใหน้าํเสนอคณะรัฐมนตรขีอทบทวนมต ิใหเ้พกิถอนสภาพทีBดนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ สาํหรับประชาชนใชร้ว่มกนั ในบรเิวณโรงกลันBปโิตรเลยีม ของบรษัิทสตารป์โิตรเลยีมรไีฟนน์ิBง
จาํกดั และใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย อาศยัอาํนาจตามมาตรา 11 แหง่ประมวลกฎหมาย
ทีBดนิ มอบหมายใหส้าํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุ เป็นผู้จัดหาประโยชนใ์นทีBดนิ ซึBงถกูเพกิถอน
สภาพดงักลา่ว โดยใหส้าํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุ ดาํเนนิการใหก้ารนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทยเชา่ซื᷼อทีBดนิดงักลา่ว เพืBอทีBการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะไดด้าํเนนิการให้
บรษัิทสตาร ์ปโิตรเลยีมรไีฟนน์ิBง จาํกดั เชา่ตอ่ไป ทัง᷼นี᷼หากการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
เลอืกทีBจะเชา่ซื᷼อ จากสาํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุ ใหก้ารเชา่ซื᷼อมเีงืBอนไขและรายละเอยีด
ดงันี᷼

ใหก้ารนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยเชา่ซื᷼อ โดยมรีะยะเวลาการเชา่ซื᷼อ 3 ปี ชาํระคา่เชา่



1. ใหก้ารนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยเชา่ซื᷼อ โดยมรีะยะเวลาการเชา่ซื᷼อ 3 ปี ชาํระคา่เชา่
ซื᷼อเป็นรายปี และสามารถนาํไปใหบ้รษัิทสตารป์โิตรเลยีมรไีฟนน์ิBง จาํกดั เชา่ได้

2. การกาํหนดราคาเชา่ซื᷼อ ควรใชร้าคาประเมนิทนุทรัพย ์ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมใน
ปัจจบุนั ของกรมทีBดนิ

3. การคดิอตัราดอกเบี᷼ยคา่เชา่ซื᷼อใหใ้ชอ้ตัราดอกเบี᷼ยเงนิกู้สาํหรับลกูคา้ชัน᷼ด ี(Prime Rate) ของ
ธนาคารพาณชิยข์องไทย บวกรอ้ยละ 1 ตอ่ไป

2.2 ใหก้ารถอนสภาพเพืBอจัดหาผลประโยชนใ์นขอ้ 2.1 ไมต่อ้งนาํเสนอคณะกรรมการจัดทีBดนิแหง่
ชาต ิเนืBองจากเป็นการขายใหก้บัหนว่ยงานรัฐวสิาหกจิ

2.3 มอบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และกรมทีBดนิ รับไปดาํเนนิการ กาํหนดหลกั
เกณฑว์ธิกีารพจิารณา และขัน᷼ตอนดาํเนนิการ สาํหรับการรอ้งขอเพกิถอนทีBดนิสาธารณประโยชน ์ใน
ลกัษณะเชน่นี᷼รายตอ่ๆ ไป โดยเฉพาะในเรืBองการนาํทีBดนิไปจัดหาผลประโยชน ์เพืBอเป็นบรรทดัฐานให้
มกีารดาํเนนิงานได ้โดยไมต่อ้งใหม้กีารพจิารณาคาํรอ้งขอเป็นรายๆ และนาํเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป

ผลจากการดาํเนนิการดงักลา่ว จะชว่ยใหป้ระชาชนในทอ้งถิBน ไดรั้บประโยชนต์อบแทนจากการเพกิ
ถอนสภาพทีBดนิ โดยมสีาํนักงานเทศบาลตาํบลมาบตาพดุเป็นผู้จัดหาประโยชน ์เพืBอนาํรายไดไ้ป
สรา้งสรรคป์ระโยชนแ์กท่อ้งถิBนโดยรวมตอ่ไป นอกจากนี᷼ยงัชว่ยใหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากทีBดนิ และ
เป็นการสง่เสรมิการลงทนุของภาคเอกชนอกีดว้ย

 

เรꇾื�องทꇾี� 22 แนวทางการใชเ้ช폽ื�อเพลงิในโรงไฟฟ้า
เพꇾื�อแกไ้ขปญัหามลพษิ

1. ความเป็นมา

เนืBองจากการผลติไฟฟา้ในปัจจบุนั ยงัคงใชน้ํ᷼ามนัเตาเป็นเชื᷼อเพลงิในการผลติ เป็นสว่นใหญ ่ซึBงกอ่ให้
เกดิมลพษิออกสู่บรรยากาศ ไดแ้ก ่กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) กา๊ซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2)
และฝุ่นละออง โดยจะสง่ผลกระทบตอ่สิBงแวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของประชาชน แมว้า่ในชว่งทีBผา่น
มา ไดม้กีารปรับปรงุคณุภาพนํ᷼ามนัเตาทีBใชใ้นกรงุเทพฯ และสมทุรปราการใหด้ขีึ᷼น โดยลดปรมิาณ
กาํมะถนัลงเหลอื 2% และกาํหนดใหโ้รงไฟฟา้พระนครใต ้ใชน้ํ᷼ามนัเตาซึBงมปีรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ
2% และ 0.5% ในสดัสว่นทีBทาํใหค้า่เฉลีBยของปรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ 1.7% แตจ่ากการตรวจสอบ
ของกรมควบคมุมลพษิ พบวา่ในบรเิวณทีBมโีรงไฟฟา้ตัง᷼อยู่ยงัมปีรมิาณมลพษิสงู โดยเฉพาะในโรง
ไฟฟา้พระนครใต ้ไดป้ลอ่ยฝุ่นละอองเกนิกวา่คา่มาตรฐาน ทีBกระทรวงอตุสาหกรรมกาํหนดไว ้ดงันัน᷼
กรมควบคมุมลพษิ จงึเสนอใหม้กีารนาํกา๊ซธรรมชาต ิมาใชใ้นโรงไฟฟา้มากขึ᷼น พรอ้มทัง᷼ออก
มาตรฐานกาํหนดคา่การระบายมลพษิ ของโรงไฟฟา้เกา่ใหส้อดคลอ้งกนั

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดห้ารอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทีBเกีBยวขอ้ง ซึBงประกอบดว้ย กรมควบคมุมลพษิ การไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) บรษัิทผู้คา้นํ᷼ามนั และโรงกลันB
นํ᷼ามนัเพืBอพจิารณามาตรการ และแนวทางในการใชเ้ชื᷼อเพลงิของโรงไฟฟา้ เพืBอแกไ้ขปัญหามลพษิ
โดยในการศกึษาไดค้าํนงึถงึอตัราการปลอ่ยสารพษิ ใหอ้ยู่ภายใตม้าตรฐาน ทีBกรมควบคมุมลพษิ
กาํหนด ตลอดจนการพจิารณาขดีความสามารถ ในการจัดหากา๊ซธรรมชาตเิพิBมเตมิของ ปตท. การ
กอ่สรา้งทอ่กา๊ซธรรมชาต ิและการลดการใชน้ํ᷼ามนัเตาในโรงไฟฟา้ ซึBงจะมผีลใหโ้รงกลันBตอ้งสง่ออก
นํ᷼ามนัเตามากขึ᷼น รวมทัง᷼ไดพ้จิารณาถงึความตอ้งการพลงังานไฟฟา้ทีBจะเพิBมขึ᷼นในอตัราทีBตํBา (โดยใช้
กรณตีํBาของแผน PDP 9701) และคาํนงึถงึโรงไฟฟา้ราชบรุ ีจะตอ้งใชก้า๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ยาดา
นา ใหห้มดตามสญัญากอ่น ซึBงผลการหารอื สามารถสรปุไดด้งันี᷼

2.1 มาตรการและแนวทางในการใชเ้ชื᷼อเพลงิของโรงไฟฟา้ เป็นดงันี᷼

(1) ในชว่งปี 25402542 กฟผ. ยงัคงตอ้งใชน้ํ᷼ามนัเตาในโรงไฟฟา้ตา่งๆ ในระดบัหนึBง เพราะไม่
สามารถใชก้า๊ซธรรมชาตไิดม้ากขึ᷼น เนืBองจากปรมิาณการจาํหนา่ยกา๊ซของ ปตท. ไมเ่พยีงพอ และยงั
ไมม่กีารวางแนวทอ่สง่กา๊ซเสน้ใหมไ่ปยงัโรงไฟฟา้ โดยมแีนวทางการใชเ้ชื᷼อเพลงิ ดงันี᷼



ไมม่กีารวางแนวทอ่สง่กา๊ซเสน้ใหมไ่ปยงัโรงไฟฟา้ โดยมแีนวทางการใชเ้ชื᷼อเพลงิ ดงันี᷼

แนวทางการใชเ้ช폽ื�อเพลงิของโรงไฟฟ้า

  น폽ํ�ามนัเตา
(ลา้นลติร)

กา๊ซธรรมชาติ
(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั)

โรงไฟฟ้า ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542 ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542
พระนครเหนอื 384 447 337   
พระนครใต้ 2,007 2,249 1,988 112 152 180
บางปะกง 2,539 3,339 3,525 381 278 252
วงันอ้ย    132 188 255
ระยอง    192 189 181
กระบีB      
ขนอม    151 127 120
สรุาษฎรธ์านี 54 59 54   
ราชบรุี     1 149
รวม 4,984 6,094 5,904 968 935 1,137

(2) ตัง᷼แตป่ี 2543 เป็นตน้ไป เมืBอ ปตท. วางแนวทอ่สง่กา๊ซแลว้เสรจ็จะสามารถสง่กา๊ซให ้กฟผ. เพิBม
ขึ᷼น ซึBงจะทาํให ้กฟผ. มทีางเลอืกในการใชน้ํ᷼ามนัเตาและกา๊ซธรรมชาตมิากขึ᷼น เพืBอแกไ้ขปัญหา
มลพษิ ดงันี᷼

โรงไฟฟา้พระนครเหนอื จะใชน้ํ᷼ามนัเตาอยู่ในระดบั 190317 ลา้นลติรตอ่ปี ในชว่งปี 2543
2551 และจะเลกิผลติไฟฟา้ (Retire) ตัง᷼แตป่ี 2552 เป็นตน้ไป ซึBงในระหวา่งทีBยงัดาํเนนิการอยู่
นี᷼ตอ้งใชน้ํ᷼ามนัเตาทีBม ีAsphaltene ตํBา และปรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ 1% โดยให ้ปตท. จัดหาให้
แกโ่รงไฟฟา้พระนครเหนอื ตัง᷼แตม่กราคม 2541 เป็นตน้ไป
โรงไฟฟา้พระนครใต ้จะลดการใชน้ํ᷼ามนัเตาลงจากปีละ 2,000 ลา้นลติร ในปี 2542 เหลอื 767
ลา้นลติรในปี 2543 และลดลงเหลอื 260 ลา้นลติร ตัง᷼แตป่ี 2546 เป็นตน้ไป เนืBองจากการใช้
กา๊ซธรรมชาตเิพิBมขึ᷼น ในชว่งทีBยงัไมส่ามารถใชก้า๊ซเพิBมไดใ้ห ้ปตท. จัดสง่นํ᷼ามนัเตาเบอร ์2 ทีB
ม ีAsphaltene ไมเ่กนิ 3% กาํมะถนัไมเ่กนิ 2% ทีBผลติไดจ้ากโรงกลันBบางจาก และจัดสง่นํ᷼ามนั
เตา High Pour Point ซึBงมคีา่กาํมะถนัไมเ่กนิ 0.5% ประมาณเดอืนละ 40 ลา้นลติร แกโ่รง
ไฟฟา้พระนครใต้
โรงไฟฟา้บางปะกง จะลดการใชน้ํ᷼ามนัเตาลงจากปีละ 3,800 ลา้นลติร เหลอื 724 ลา้นลติรตอ่ปี
ตัง᷼แตป่ี 2544 เป็นตน้ไป โดยใชก้า๊ซธรรมชาตเิพิBมขึ᷼น ตัง᷼แตเ่ดอืนเมษายน 2543 เป็นตน้ไป
เมืBอ ปตท. วางทอ่กา๊ซธรรมชาตแิลว้เสรจ็
โรงไฟฟา้สรุาษฎรธ์าน ีกาํหนดเลกิผลติไฟฟา้ (Retire) ในปี 2543
โรงไฟฟา้กระบีBใหม ่จะใชน้ํ᷼ามนัเตากาํมะถนั 2% อยา่งเดยีว เพราะไดอ้อกแบบใหม้กีารตดิตัง᷼
ระบบกาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Flue Gas Desulfurization : FGD) ดว้ยแลว้ โดยคาดวา่
จะใชน้ํ᷼ามนัเตาอยู่ในระดบั 650823 ลา้นลติร ในชว่งปี 2545  2554
โรงไฟฟา้ราชบรุ ีหนว่ยทีBเป็น Gas Turbine ใชก้า๊ซธรรมชาต ิสว่นทีBเป็น Thermal Unit จะใช้
นํ᷼ามนัเตากาํมะถนั 2% เพราะมกีารตดิตัง᷼ FGD อยู่แลว้ ทัง᷼นี᷼จะตอ้งใชก้า๊ซธรรมชาตจิากแหลง่
ยาดานา ตามสญัญาใหห้มดกอ่น
โรงไฟฟา้หนองจอกและไทรนอ้ย ปัจจบุนัจาํเป็นตอ้งเดนิเครืBองโดยใชน้ํ᷼ามนัดเีซลหมนุเรว็วนัละ
1014 ชัวBโมง ทาํใหค้า่กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนเกนิมาตรฐาน และคาดวา่ ปตท. จะ
สามารถสง่กา๊ซใหโ้รงไฟฟา้หนองจอกในราวเดอืนมกราคม 2542 เป็นตน้ไป ซึBงจะชว่ยแก้
ปัญหากา๊ซออกไซด ์และไนโตรเจนหมดไปได้

2.2 เพืBอใหก้ารใชน้ํ᷼ามนัเตาและการจัดหากา๊ซธรรมชาตใิหแ้กโ่รงไฟฟา้ของ กฟผ. สอดคลอ้งกบั
มาตรการดงักลา่ว ไดม้อบหมายให ้ปตท. เรง่ดาํเนนิการ ดงัตอ่ไปนี᷼

(1) การจดัหาน폽ํ�ามนัเตา

จัดหานํ᷼ามนัเตาทีBม ีAsphaltene ตํBา และปรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ 1% ใหแ้กโ่รงไฟฟา้
พระนครเหนอื ตัง᷼แตม่กราคม 2541 เป็นตน้ไป



จัดหานํ᷼ามนัเตาทีBมปีรมิาณกาํมะถนัไมเ่กนิ 2% ใหแ้กโ่รงไฟฟา้สรุาษฎรธ์าน ีตัง᷼แตม่กราคม
2541 เป็นตน้ไป
จัดหานํ᷼ามนัเตาทีBมคีา่กาํมะถนัไมเ่กนิ 2% และม ีAsphaltene ไมเ่กนิ 3% ซึBงกลันBไดจ้ากโรง
กลันBบางจากทัง᷼หมดสง่ใหโ้รงไฟฟา้พระนครใต ้ทัง᷼นี᷼ โดยไมม่กีารประกนัคณุภาพเฉพาะคา่
Asphaltene
จัดสง่นํ᷼ามนัเตา High Pour Point ชนดิเบอร ์5 ซึBงมกีาํมะถนัไมเ่กนิ 0.5% ใหโ้รงไฟฟา้
พระนครใต ้ประมาณเดอืนละ 40 ลา้นลติร หรอืมากกวา่เทา่ทีB ปตท. หรอืโรงกลันBในประเทศ
ผลติได้

(2) การจดัหากา๊ซธรรมชาติ

เรง่ดาํเนนิการจัดหากา๊ซธรรมชาตใิหแ้ก ่กฟผ. รวมทัง᷼ใหม้กีารแกไ้ขสญัญาซื᷼อขายกา๊ซ
ธรรมชาตกิบั กฟผ. เพืBอใหก้ารจัดหากา๊ซธรรมชาต ิสอดคลอ้งกบัแนวทางการใชเ้ชื᷼อเพลงิ ของ
โรงไฟฟา้ดงักลา่ว

(3) ทอ่กา๊ซธรรมชาติ

เรง่ดาํเนนิการวางทอ่กา๊ซธรรมชาต ิเพืBอสง่กา๊ซเพิBมเตมิใหแ้กโ่รงไฟฟา้บางปะกง และพระนคร
ใตใ้หแ้ลว้เสรจ็ และเริBมจา่ยกา๊ซธรรมชาตไิดใ้นเดอืนเมษายน 2543
เรง่ดาํเนนิการวางทอ่กา๊ซไปโรงไฟฟา้หนองจอกใหแ้ลว้เสรจ็ และเริBมจา่ยกา๊ซธรรมชาตไิดใ้น
เดอืนมกราคม 2542

ผลจากการดาํเนนิการดงักลา่ว จะชว่ยลดปัญหามลพษิในอากาศ ทีBเกดิจากการใชน้ํ᷼ามนัเตา ในการ
ผลติไฟฟา้ใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐานทีBกาํหนด ซึBงจะสง่ผลดตีอ่สภาพแวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในพื᷼นทีBดงักลา่ว

 

เรꇾื�องทꇾี� 23 ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน
1. ความเป็นมา

นโยบายดา้นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของรัฐบาล กาํหนดใหม้กีารเสรมิสรา้งบทบาทของประเทศ ให้
โดดเดน่ในเวทเีศรษฐกจิระหวา่งประเทศ เพืBอรักษาประโยชนข์องประเทศชาต ิและเพืBอพัฒนาความ
เป็นอยู่ทีBดขีึ᷼นของประชาชน ดว้ยการกระชบัความรว่มมอืกบัสมาชกิกลุ่มเอเปค กลุ่มอาเซยีน องคก์าร
พลงังานโลก และองคก์รระหวา่งประเทศอืBนๆ ตลอดจนพัฒนาความรว่มมอืดา้นพลงังานในเขต
เศรษฐกจิ 3 ฝ่าย กลุ่มอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํ᷼าโขง และกลุ่มอนทุวปี โดยสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิมหีนา้ทีBความรับผดิชอบ ในฐานะเป็นผู้ประสานงานดา้นพลงังาน ของกลุ่มเอเปค
และองคก์รระหวา่งประเทศอืBนๆ ทีBเกีBยวขอ้ง รวมทัง᷼ความรว่มมอืในลกัษณะทวภิาค ี(Bilateral) กบั
ประเทศแคนาดาและอนิโดนเีซยี เป็นตน้ โดย สพช. ไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มประชมุและสมัมนาในกลุ่ม
ตา่งๆ ดงักลา่ว เพืBอพจิารณาแนวทางความรว่มมอืดา้นพลงังาน และการแลกเปลีBยนความรู้ทาง
วชิาการ เกีBยวกบัการพัฒนาพลงังานสาขาตา่งๆ ทีBเกีBยวขอ้ง

2. ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

สพช. ไดป้ระสานความรว่มมอืกบักลุ่มความรว่มมอืระหวา่งประเทศ ในการเขา้รว่มประชมุในกจิกรรม
ตา่งๆ โดยมผีลงานระหวา่งเดอืนตลุาคม 2539 ถงึเดอืนกนัยายน 2540 ดงันี᷼

2.1 ความรว่มมอืกบักลุ่มเอเปคดา้นพลงังาน

สพช. ทาํหนา้ทีBเป็นผู้ประสานงานดา้นพลงังาน ในกลุ่มคณะทาํงานดา้นพลงังานของเอเปค (APEC
Energy Working Group) และไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มประชมุในกจิกรรมตา่งๆ ในชว่งเดอืนตลุาคม 2539
 สงิหาคม 2540 รวม 9 ครัง᷼ โดยแบง่เป็นการประชมุภายในประเทศ 5 ครัง᷼ และการประชมุตา่ง
ประเทศ 4 ครัง᷼ เพืBอรับทราบความคบืหนา้ในการดาํเนนิงานของกลุ่มเอเปค และพจิารณาขอ้เสนอ
แผนการดาํเนนิงาน ในการเปดิเสรทีางดา้นพลงังาน รวมทัง᷼รว่มพจิารณาแผนงาน/โครงการตา่งๆ และ
การพจิารณาจัดลาํดบัความสาํคญั ของโครงการทีBขอใชง้บกลางของเอเปค ซึBงในการประชมุรัฐมนตรี



การพจิารณาจัดลาํดบัความสาํคญั ของโครงการทีBขอใชง้บกลางของเอเปค ซึBงในการประชมุรัฐมนตรี
พลงังานเอเปคทีBผา่นมารวม 2 ครัง᷼ ทีBประชมุไดเ้หน็ชอบใหท้กุประเทศสมาชกิ ยดึถอืแนวนโยบาย
พลงังานทีBไมผ่กูพัน 14 ประการ เป็นหลกัในการพัฒนาสาขาพลงังานของตนตอ่ไป

2.2 ความรว่มมอืกบัองคก์ารพลงังานโลก

สพช. ทาํหนา้ทีBเป็นกรรมการในคณะกรรมการองคก์ารพลงังานโลกของประเทศไทย และรับผดิชอบ
ในการจัดนทิรรศการทางวชิาการและการจัดงาน Thai Energy Day ในโอกาสทีBประเทศไทยไดรั้บ
เกยีรต ิใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจัดประชมุ คณะกรรมาธกิารบรหิารองคก์ารพลงังานโลกประจาํปี 2540
(WEC Executive Assembly Meeting) โดยไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มประชมุ ในการประชมุคณะ
กรรมาธกิารบรหิารองคก์ารพลงังานโลก ครัง᷼ทีB 17 ณ ประเทศตรุก ีระหวา่งวนัทีB 610 ตลุาคม 2539
เพืBอศกึษาดงูานการจัดการประชมุของประเทศเจา้ภาพ เพืBอประโยชนใ์นการเตรยีมการจัดงานประชมุ
ในปี 2540 และการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ และประธานคณะอนกุรรมการฝ่ายตา่งๆ
เพืBอเตรยีมการจัดการประชมุคณะกรรมาธกิารบรหิารองคก์ารพลงังานโลก ประจาํปี 2540 โดยไดจั้ด
ใหม้ขีึ᷼นในระหวา่งวนัทีB 1014 พฤศจกิายน 2540 ณ โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา่ กรงุเทพมหานคร

2.3 ความรว่มมอืกบัอาเซยีนดา้นพลงังาน

(1) สพช. ไดพ้จิารณานาํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิใหค้วามเหน็ชอบทางดา้นงบ
ประมาณ ใหแ้กก่รมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน เพืBอเป็นคา่ใชจ้า่ยกองทนุใหแ้กศ่นูยพ์ลงังานอาเซยีน
ซึBงคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดม้มีตเิมืBอวนัทีB 2 มถินุายน 2540 เหน็ชอบใหก้รมพัฒนา
และสง่เสรมิพลงังาน ตัง᷼งบประมาณตัง᷼แตป่ีงบประมาณ 2541  2543 หมวดเงนิอดุหนนุ เพืBอเป็นคา่
ใชจ้า่ยกองทนุใหแ้กศ่นูยพ์ลงังานอาเซยีนปีละ 176,200 เหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 4,405,000
บาท เป็นเวลา 3 ปี รวมเป็นเงนิ 528,600 เหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 13,215,000 บาท ทัง᷼นี᷼ เพืBอ
เป็นการสง่เสรมิความรว่มมอืทางดา้นพลงังาน ในกลุ่มอาเซยีน

(2) การเขา้รว่มประชมุรัฐมนตรพีลงังานอาเซยีน ครัง᷼ทีB 15 ระหวา่งวนัทีB 12 กรกฎาคม 2540 ณ กรงุ
มะนลิา ประเทศฟลิปิปนิส ์เพืBอรับทราบความกา้วหนา้ความรว่มมอืทางดา้นพลงังาน ในชว่งปี 2539 
2540 และใหก้ารรับรองแผนปฏบิตักิารปี 2540  2541 รวมทัง᷼รับทราบความกา้วหนา้ของศนูย์
พลงังานอาเซยีน

2.4 ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่폽ํ�าโขง 6 ประเทศ

สพช. ไดเ้ขา้รว่มประชมุสาขาการพลงังานไฟฟา้ ครัง᷼ทีB 3 ในโครงการพัฒนาความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิ ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํ᷼าโขง 6 ประเทศ ระหวา่งวนัทีB 1213 ธนัวาคม 2539 ณ นครคนุหมงิ
มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐประชาชนจนี เพืBอศกึษาถงึโครงการพัฒนาไฟฟา้ระหวา่งประเทศสมาชกิ
อนัไดแ้กก่ารศกึษาเพืBอพัฒนาพลงันํ᷼าลุ่มนํ᷼าเซกอง/เซซาน และนํ᷼าเทนิ, โครงการไฟฟา้พลงันํ᷼านํ᷼าเทนิ
 หนิบนุ, โครงการบรษัิทระบบสง่ไฟฟา้ของ สปป.ลาว, โครงการไฟฟา้พลงันํ᷼านํ᷼าเลกิ, และโครงการ
ศกึษาระบบสง่ไฟฟา้เชืBอมโยง โรงไฟฟา้พลงันํ᷼าเขืBอนจงิหงในประเทศจนีกบัประเทศไทย และตอ่มา
ในการประชมุครัง᷼ทีB 4 เมืBอวนัทีB 2931 ตลุาคม 2540 ณ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม ฝ่ายไทยได้
กาํหนดทา่ทใีนการเจรจา เกีBยวกบัความรว่มมอืในการรับซื᷼อไฟฟา้ การเชืBอมโยงระบบสายสง่ การให้
สทิธใินการสง่เสรมิการลงทนุกบัทกุชาตใินกจิการไฟฟา้ และการกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
สิBงแวดลอ้มทีBเกดิจากการผลติไฟฟา้ นอกจากนี᷼ฝ่ายไทยไดเ้ตรยีมทา่ทจีะรับเป็นเจา้ภาพ ในการจัด
ประชมุคณะทาํงานดา้นพลงังานในครัง᷼ตอ่ไปดว้ย

ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังานดงักลา่ว จะกอ่ใหเ้กดิการพัฒนาและสง่เสรมิความรว่มมอื
ทางดา้นพลงังานระหวา่งประเทศตา่งๆ ในโลก ซึBงจะสง่ผลใหม้กีารแลกเปลีBยนความรู้ทางวชิาการ
ดา้นพลงังาน การพัฒนาบรกิารพื᷼นฐานดา้นไฟฟา้ การบรรเทาผลกระทบตอ่สิBงแวดลอ้ม จากการผลติ
และการใชพ้ลงังาน ตลอดจนชว่ยสง่เสรมิสนับสนนุ ใหม้กีารเรง่รัดการดาํเนนิการเปดิเสรทีางดา้น
พลงังาน และถา่ยทอดเทคโนโลยทีางดา้นพลงังาน ตอ่ไปในอนาคต

 

 

 



 

กองนโยบายและแผนพลงังาน
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