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	 ในปี	2559	ทีผ่่านมา	ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	
(สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในด้านการ
พัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ	 มาขยายผลเชิงนโยบายเรื่อยมา	 
จนถึงปัจจุบัน	 สนพ.	 ก็ยังคงน�ามาสานต่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาพลังงานของประเทศ	 ควบคู่ไปกับการด�าเนินงาน 
ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว	 (Thailand	 Integrated	
Energy	Blueprint:	TIEB)	พร้อมขบัเคลือ่นประเทศด้วยนวตักรรม 
ด้านพลังงานผ่านแนวนโยบาย	 Energy	 4.0	 เพื่อจะก่อให้เกิด
ความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด

	 การท�างานของ	 สนพ.	 เป็นรูปแบบองค์กรที่เรียกได้ว่า 
‘จิ๋วแต่แจ๋ว’	 เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มีศักยภาพสูง	 
มีการสร้างสรรค์แนวคิดหรือนโยบายพลังงานใหม่ๆ	 ให้มี
ความเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 รวมถึง 
ในอนาคต	 โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	 
ทั้งนี้ 	 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาต	ิ 
ซึ่ งตลอดทั้ งป ี 	 2559	 สนพ.	 ได ้มีการด�า เนินงานด ้าน
พลังงานที่ส�าคัญในหลายด้าน	 อาทิ	 แนวทางการเปิดเสรี
ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 การปรับโครงสร้างราคา 
ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์	(NGV)	ร่างพระราชบญัญัติกองทนุ
น�้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 ....	 และแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
พลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	เป็นต้น

	 ซ่ึงส่วนหน่ึงของความส�าเรจ็นัน้มาจาก	สนพ.	มวีฒันธรรม
องค์กรที่ดี	 สามารถท�างานได้อย่างยืดหยุ ่นเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
ด้านพลังงานของประเทศ	 และจากการท�างานอย่างหนักของ
บุคลากรทุกคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าข้าราชการหนุ่มสาวท่ี
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น	สอดคล้องตามหลัก	DNA	
ของ	สนพ.	ที่ว่า	‘เก่ง	กล้า	ขยัน	สร้างสรรค์	ทีม’	

	 ในเวลานี้ประเทศไทยอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน	 ซึ่งประเด็น
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเทคโนโลยีและเรื่องพลังงานทดแทน
ได้รุกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของพลังงานกระแสหลัก	 ด้วยเหตุนี	้ 
ภาคพลงังานไทยจงึควรมกีารปรบัปรงุระบบพลงังาน	ปรบัเปลีย่น	
แก้ไขกฎระเบียบหลายข้อเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
ในปัจจบุนัทีข่บัเคล่ือนด้วยเทคโนโลย	ีและน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วม
ของภาคเอกชนเพ่ือให้การบรหิารจดัการพลงังานมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย	 Energy	 4.0	 ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับ	 Thailand	 4.0	 โดยนโยบายดังกล่าวนี้ 
มุง่เน้นการน�านวตักรรมมาขบัเคลือ่นและพฒันางานด้านพลงังาน	

 Since 2016, the Energy Policy and Planning 
Office (EPPO) of the Ministry of Energy has adopted the 
philosophies and principles of the late King Bhumibol 
Adulyadej in the field of energy development, and 
incorporated them into national energy development 
policies and guidances.  In parallel, EPPO has implemented 
Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB), and has 
continued to drive energy innovation through the Energy 
4.0 policy to strengthen national energy security with the 
use of smart technologies.

 The organizational format of EPPO could be 
characterized as “concise but efficient.” Even though EPPO 
is rather small in organizational size, it is a high-performance 
organization. EPPO endorsed the development of creative 
and innovative energy policies, which correspond to 
present situation and future projections, while taking 
into consideration other relevant factors. Throughout 
2016, EPPO has implemented a number of energy-
related activities. Key activities include: Guidelines on the 
liberalization of Liquefied Petroleum Gas (LPG) Industry, 
Price restructuring of natural gas for Natural Gas Vehicles 
(NGVs), Draft Oil Fund Act of B.E. …, and Strategic plan to 
promote the use of Electric Vehicle (EV) in Thailand.

  Vital components, leading to the successful 
outcomes, include EPPO’s corporate culture that enables 
flexibility in working towards the achievement of national 
energy goals, and the hard work of determined, and vibrant 
government officers. Guided and inspired by remarkable 
leaders, these young officers drove EPPO to reach its target  
in a manner that corresponds to EPPO’s principles of 
“intelligent, courageous, diligent, creative, and teamwork.” 

 As Thailand has been undergoing a number of 
transitions, namely introduction of innovative technologies 
and penetration of renewable energy into the power 
system, the energy sector should, therefore, adapt by 
developing and adjusting policies and regulations to better 
reflect current global situations. Such policy and regulatory 
development and adjustments will enhance private sector 

สารจากผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

Message from Director General 
Energy Policy and Planning Office
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ภายใต้มิติหลัก	 4	 เรื่อง	 ได้แก่	 1)	 การ
ขับเคล่ือนนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	
2)	 การขับเคล่ือนนวัตกรรมระบบกักเก็บ
พลังงาน	หรือ	Energy	Storage	System	
(ESS)	 3)	 นโยบาย	 SPP	 Hybrid	 Firm	
โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 เพื่อให ้มีการใช ้ทรัพยากร
ภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งจะช ่วยลดการน�าเข ้าพลังงานและ 
เพิ่ มความมั่ นคงด ้ านพลั งงาน	 และ	 
4)	 การบูรณาการเทคโนโลยีทั้ง	 3	 ชนิด 
ที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน	 ซึ่งจะท�าให้เกิด 
เมอืงอจัฉริยะ	หรือทีเ่รยีกว่า	Smart	Cities	
ได้อย่างแท้จริง

	 ท ้ายที่สุดในนามของผู ้บริหาร	 
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด�าเนินงานที่ได้
รับมอบหมายตามศาสตร์แห่งพระราชา
ท่ี	 สนพ.ยึดมั่นมาโดยตลอดนั้น	 จะเกิด
ดอกผลอนัเป็นประโยชน์ต่อชาติ	บ้านเมอืง
และประชาชนทุกคน	ตลอดจนสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศภายใต ้
หลักการการใช้พลังงานที่สะอาดและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป	

involvement, which improves energy 
management efficiency. As an example, 
the Energy 4.0 policy was developed in 
correspondence with Thailand 4.0 policy 
with the objective to drive innovative 
energy development on: 1)  EV,  2)  ESS, 
3) Small Power Producer (SPP) Hybrid 
Firm policy to promote renewable 
energy for power generation in order to 
maximize the use of domestic natural 
resources, to reduce energy imports, 
and to strengthen national energy 
security, and 4) integration of the three 
mentioned innovative technologies to 
create Smart Cities.

 Last ly ,  on behalf  of the 
Executive, I sincerely hope that the 
operation of EPPO, which embraced 
the philosophies and principles of 
the late King Bhumibol, would bring 
significant benefits to our nation and 
Thai people, and enable Thailand to 
strengthen energy security with the use 
of clean and environmental-friendly 
energy.

(ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร)
(Dr.Twarath Sutabutr)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
Director General of Energy Policy and Planning Office
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พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร	์

Enhance	 EPPO	 to	 become	 
a	strategic	organization

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนพลังง�น (สนพ.)

เป็นองค์กรหลักในก�รสร้�งสรรค์ และบริห�รจัดก�รนโยบ�ยและแผนด�้นพลังง�น

เพื่อคว�มยั่งยืนของประเทศ

The Energy Policy and Planning Office (EPPO) is a main agency in the formulation 

and administration of energy policies and planning for the kingdom sustainability.

21 3เสนอแนะนโยบายและบูรณาการ
แผนบริหารพลังงานของประเทศ
 
Recommend	 energy	 policies	
and	 integrate/review	 energy	
management	 plans	 of	 the	
country

เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนของประเทศ	

Recommend	national	strategies	
for	 energy	 conservation	 and	
alternative	energy	promotion

เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกัน
การขาดแคลนน�้ ามัน เชื้ อ เพลิง 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
Recommend	 measures	 to	
solve	and	prevent	oil	shortage	
in	both	short	and	long	terms

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Missions

ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ

4 5 6ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินนโยบาย
และแผนบริหารพลงังานของประเทศ
 
Supervise,	monitor	and	evaluate	
the	implementation	of	national	
energy	 policies	 and	 energy	
management	plans

บรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารด้านพลังงานของ
ประเทศ	

Administer	the	Information	and	
Communications	 Technology	
(ICT)	 with	 regard	 to	 energy	
matters	of	the	country
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ยุทธศาสตร์ ของ สนพ. มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
In order to pursue the forgoing Vision and Mission, three strategies are laid down:

ยุทธศาสตร์ ของ สนพ.
EPPO’s Strategies

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	

เปำ้ประสงค์  

	 1.	 มีนโยบายที่น�าไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	

	 2.	 มนีโยบายด้านพลงังานทีส่นับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	

	 3.	 มนีโยบายทีน่�าไปสูก่ารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	

	 4.	 มีนโยบายที่น�าไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร 
	 	 กับสิ่งแวดล้อม	

Formulating Energy Policies for energy security and 
sustainability
Objectives

 1. To have energy policies that lead to the  
  country’s energy security

 2. To have energy policies that support the  
  country’s economic development

 3. To have energy policies that encourage  
  energy efficiency

 4. To have energy policies that promote the use  
  environmentally-friendly renewable energy

 ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 Strategy 1

 Strategy 2

 Strategy 3

Driving National Energy Policy (Policy Driving)
Objectives 
 1. To  p r o m o t e  a n d  e n c o u r a g e  p o l i c y  
  implementation
 2. To have a mechanism for monitoring and  
  evaluating national energy policies
 3. To allow stakeholders to participate in the  
  formulation and implementation of energy  
  policies (Public Participation)

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	

เปำ้ประสงค์ 
	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบาย	
	 2.	 มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบาย 
	 	 พลังงานของประเทศ	
	 3.	 ผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียมีส ่วนร ่วมในการก�าหนดและ 
	 	 ด�าเนินนโยบาย	

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	

เปำ้ประสงค์  
	 1.	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ	
	 2.	 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ	
	 3.	 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 4.	 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Becoming High Performance Organization (EPPO 
Excellence)

Objectives 

 1. To become Thailand Energy Information Hub  
  (Thailand Energy Information Hub)
 2. To have knowledgeable and efficient human  
  resources (Smart Colleague)
 3. To work effectively (Smart Work)
 4. To manage energy fund efficiently (Effective  
  Energy Fund Management)
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โครงสร้างการบริหารงานสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Organizational Structure of EPPO

รองผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	Deputy	Director	General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

Specialist,	Energy	Strategy	Planning

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administrative	System	Development	Group

รองผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Deputy	Director	General

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน

Specialist,	Energy	Conservation	and	
Renewable	Energy	Policy	and	Plan

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal	Audit	Group

  กลุ่มราคาปิโตรเลียม
	 	 Petroleum	Pricing	Group
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
	 	 Petroleum	Business	Group
  กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
	 	 Petrochemical	Industry	Group

สำานักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเลียมเคมี
Petroleum	and	Petrochemical	Policy	Bureau

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
	 	 General	Affairs	Group
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
	 	 Personnel	Management	Group
  กลุ่มช่วยอำานวยการและสื่อสารองค์กร
	 	 Coordination	and	Public	Relations	Group
  กลุ่มการคลัง
	 	 Finance	Group
  กลุ่มกองทุนพลังงาน
	 	 Energy	Fund	Group

สำานักบริหารกลาง
General	Administration	Bureau

 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
	 Energy	Strategy	Development	Group	

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน
	 Energy	Strategy	Management	Group

 กลุ่มติดตามและประเมินผล
	 Monitoring	and	Evaluation	Group

กองนโยบายและแผนพลังงาน
Director	Energy	Policy	and	Planning	Division

 กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
	 Energy	Information	Technology	  
	 Development	Group
 กลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์
	 Energy	Analysis	and	Forecast	Group
 กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
	 Computer	System	Development	Group

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
Energy	Forecast	and	Information	

Technology	Center

  กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
	 	 Power	Tariff	and	Service	Quality	Group

  กลุ่มส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า
	 	 Power	Industry	Competition	Promotion	 
	 	 Group
  กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
	 	 Power	Supply	Planning	Group

สำานักนโยบายไฟฟ้า
Power	Policy	Bureau

  กลุ่มพลังงานทดแทน
	 	 Renewable	Energy	Group
  กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
	 	 Energy	Conservation	Group
  กลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์
  ด้านอนุรักษ์พลังงาน
	 	 Capacity	Building	and	Public	Communication	 
	 	 on	Energy	Conservation	Group

สำานักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy	Conservation	and	Renewable	

Energy	Policy	Bureau

ผู้อำานวยการ
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Director	General
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สนพ. Brand Model

	 สนพ.	 Brand	Model	 หรือ	 “ดวงดาวแห่งการน�าพา
องค์กร”	คือ	การรวมเอาวิสัยทัศน์	(Vision)	พันธกิจ	(Mission)	
และวัฒนธรรม	(Culture)	ขององค์กรมาน�าเสนอในรูปแบบของ	
“ดาว”	 ที่เกิดจากการเรียงตัวกันของสามเหลี่ยมทั้งหมด	 7	 ช้ิน	 
ซ้อนทับกัน	 2	 ส่วน	 ซึ่งสามเหลี่ยมแต่ละชิ้นจะสื่อถึงตัวตนใน
ด้านต่างๆ	 ของ	 สนพ.	 โดยสามเหลี่ยมด้านบนเป็นรูปแบบการ
สื่อสารแบรนด์	 สนพ.	 สู่สังคมภายนอก	 ซึ่งถ่ายทอดมาจาก
วัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์	 และผลงานตามพันธกิจ	 
ได้แก่	 นโยบายสร้างสรรค์	 เลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ	 
และบริหารกองทุนอย่างมืออาชีพ	 เพ่ือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน	 ส�าหรับสามเหลี่ยมด้านล่าง	 เป็นรูปแบบการ
สื่อสารแบรนด์	สนพ.	ภายในองค์กร	ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภายในองค์กร	ประกอบด้วย	 DNA		
EPPO	 Core	 Values	 และ	 Digital	 EPPO	 เพื่อให้ข้าราชการ	 
รวมถงึบคุลากรภายใน	สนพ.	ได้เข้าใจถงึค่านยิมหลกัขององค์กร	
และแสดงออกให้สอดคล้องกับ	 DNA	 ที่แต่ละบุคคลพึงปฏิบัต	ิ
เพื่อช่วยกันน�าพาองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่ยุคดิจิทัล 
โดยสมบูรณ์	(Digital	EPPO)	ดังนั้น	สนพ.	Brand	Model	จึงถือ 
เป็นหัวใจหลักของ	 สนพ.	 ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า 
ต่อไปในอนาคต

EPPO’s Brand Model

 EPPO’s Brand Model or “The star leading the 
organization” is a combination of organization’s vision, 
missions and culture which is presented in the form of 
star. The star was created from small 7 triangles that 
combined into 2 overlapping triangles. Each of the 
triangles represents different EPPO’s identities. The 
upward triangle represents a form of communication to 
the public which derives from organization culture that 
forged vision and missions, i.e. formulating energy policy, 
serving as a secretariat to national energy committees 
and managing energy fund professionally for all 
stakeholders. As for the downward triangle, it represents 
a form of communication within the organization that 
is a foundation reflecting organization culture which 
comprises of DNA, EPPO Core Values and Digital EPPO. 
This is for EPPO’s personnel to understand EPPO’s core 
values and behave accordingly which will help transform 
the organization into Digital EPPO. For this reason, EPPO’s 
Brand Model is considered to be the heart of EPPO in 
driving the organization towards the future.
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นายทวารัฐ  สูตะบุตร 
Mr.Twarath  Sutabutr
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Director		General

นางเอมอร  ชีพสุมล 
Mrs.Em-orn  Cheepsumol
รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy	Director	General

นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 
Mr.Prasert  Sinsukprasert
รองผู้อ�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy	Director	General

ผู้บริหาร
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
EPPO Executives
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น.ส.สมศรี  แก้วนุกูลกิจ 
Ms.Somsri  Kaewnukulkit
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์พลังงาน
Specialist,		Energy	Strategy	Planning

นายทิพากร  พูลสวัสดิ์  
Mr.Thipakorn  Pulsawatti
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน
Specialist,	Energy	Conservation	and	
Renewable	Energy	Policy	and	Plan

น.ส.ดาวทิพย์  วานิชานนท์ 
Ms.Dowtip  Vanichanont
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director	Administrative	System	
Development	Group

น.ส.นิรดา  รงคพรรณ์  
Ms.Nirada  Rongkapan
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director	Internal	Audit	Group	
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นางดวงสุดา  จิรประดิษฐกุล
Mrs.Duangsuda  Jirapraditkul
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการและ
สื่อสารองค์กร
Director	Coordination	and	Public	
Relations	Group

นางนงนุช  เทียมเมือง
Mrs.Nongnut  Tiemmuang
ผู้อ�านวยการกลุ่มกองทุนพลังงาน
Director	Energy	Fund	Group

น.ส.สมศรี  กิจเจริญวงศ์  
Ms.Somsri  Kitcharoenwong
ผู้อ�านวยการกลุ่มการคลัง		
Director	Finance	Group

นางกฤษณา  สุภาจรูญ  
Mrs.Kitsanaporn  Suphacharun
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Director	General	Affairs	Group

นางธัชชฏวรรณ  คงเปรม
Mrs.Taschatawan  Kongprem
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Director	Personnel	Management	Group

นายอนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี  
Mr.Anirut  Thanakornmontri
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง		
Director	General	Administration	Bureau 

ผู้บริหาร
ส�ำนักบริหำรกลำง
General Administration Bureau
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น.ส.ภาวิณี  โกษา  
Ms.Pavinee  Kosa
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน
Director	Energy	Policy	and	Planning	Division

นายทนงศักดิ์  วงษ์ลา  
Mr.Thanongsak  Wongla
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน
Director	Energy	Strategy	Development	Group

น.ส.สมใจ  อ่อนทอง 
Ms.Somjai  On-thong
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์พลังงาน
Director	Energy	Strategy	Management	Group	

น.ส.ขนกวรรณ  หนูดำา  
Ms.Khanokwan  Noodam
ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
Director	Monitoring	and	Evaluation	Group

ผู้บริหาร
กองนโยบำยและแผนพลังงำน
Energy Policy and Planning Division
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นางสุพิตร  พัดเปรม  
Mrs.Supit  Padprem
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเคราะห์และพยากรณ์
Director	Energy	Analysis	and	Forecast	Group 

น.ส.บุบผา  คุณาไท  
Ms.Bubpha Kunathai
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
Director	Computer	System	Development	Group

น.ส.จิระภาพร  ไหลมา  
Ms.Chirapaporn  Laima
ผู้อ�านวยการศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
Director	Energy	Forecast	and	Information	
Technology	Center

น.ส.สุกัลยา  ตรีวิทยานุรักษ์  
Ms.Sukanlaya  Trewitthayanurak
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
Director	Energy	Information	Technology	
Development	Group

ผู้บริหาร
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
Energy Forecast and Information Technology Center
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นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู  
Mr.Veerapat  Kiatfuengfoo
ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
Director	Petroleum	Business	Group

นางกานดา  เพชรไทย  
Mrs.Kanda  Petchthai
ผู้อ�านวยการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Director	Petrochemical	Industry	Group

นายเพทาย  หมุดธรรม  
Mr.Petai  Mudtham
ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายปโิตรเลยีมและปโิตรเคมี
Director	Petroleum	and	Petrochemical	
Policy	Bureau

น.ส.ศศิธร  เจษฎาฐิติกุล 
Ms.Sasithon  Jetsadathitikul
ผู้อ�านวยการกลุ่มราคาปิโตรเลียม	
Director	Petroleum	Pricing	Group

ผู้บริหาร
ส�านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
Petroleum and Petrochemical Policy Bureau
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น.ส.จารุวรรณ  พิมสวรรค์  
Ms.Jaruwan  Pimsawan
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า
Director	Power	Industry	Competition	
Promotion	Group

น.ส.พรรณี  โรจน์รังสีธรรม  
Ms.Punnee  Rojrungsithum
ผู้อ�านวยการกลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
Director	Power	Supply	Planning	Group		

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท  
Mr.Wattanapong  Kurovat
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายไฟฟ้า		
Director	Power	Policy	Bureau

นางศิรินา  อินแก้ว  
Mrs.Sirina  Inkaew
ผู้อ�านวยการกลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
Director	Power	Tariff	and	Service	Quality	Group

ผู้บริหาร
ส�ำนักนโยบำยไฟฟ้ำ
Power Policy Bureau
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นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช  
Mr.Reukrit  Kenharaj
ผู้อ�านวยการกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน	
Director	Energy	Conservation	Group

น.ส.นุจรีย์ เพชรรัตน์   
Ms.Nootjaree  Petcharat
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
Director	Capacity	Building	and	Public	
Communication	on	Energy	Conservation	Group

น.ส.ชนานัญ  บัวเขียว 
Ms.Chananan  Buakiew
ผูอ้�านวยการส�านกันโยบายอนรุกัษพ์ลังงาน
และพลังงานทดแทน
Director	 Energy	 Conservation	 and	
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ผู้อ�านวยการกลุ่มพลังงานทดแทน
Director	 Renewable	 Energy	 Group 

ผู้บริหาร
ส�านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy Conservation and Renewable Energy Policy Bureau
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การบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
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	 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน	(สนพ.) มบีทบาท
ส�าคัญในการบริหารงานด้านพลังงานของประเทศในฐานะ 
หน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจด ้านการเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นแผนบริหาร
พลังงานของประเทศ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน การป้องกันการขาดแคลนน�้ามันเช้ือเพลิง  
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการก�ากับ 
ติดตามและประเมินนโยบาย และแผนบริหารพลังงานของ
ประเทศ ซึ่ง สนพ. ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
หรือมาตรการต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสบผลส�าเรจ็ 
โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
National energy policy administration mechanism

 Energy	Policy	and	Planning	Office	(EPPO) is a 
government agency whose mandate is to devise related 
national policies, strategies, and measures. EPPO plays a 
key role in the administration of national energy affairs 
and is responsible for energy administration plans, 
promotion of energy conservation and alternative/
renewable energy, as well as prevention of fuel 
shortages over short and long terms. Its roles also cover 
controlling, monitoring, and evaluating the efficiency 
and success of national energy policies and plans, as 
well as strategies and measures.  In order to efficiently 
and successfully drive energy policies, strategies, and 
measures, EPPO has been working through various 
committees’ mechanisms as follows; 

สนพ. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
EPPO serves as secretariat

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
National Energy Policy Council (NEPC)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.)

Energy Conservation Promotion Fund 
(ENCON Fund) Committee

ประธำน :   นายกรัฐมนตรี
Chairman :   Prime Minister
รองประธำน :   รองนายกรัฐมนตรี
Vice Chairman: Deputy Prime Minister
เลขำนุกำรฯ :   ผู้อ�านวยการ สนพ.
Secretary:   EPPO Director General

ประธำน :  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน
Chairman:  Minister of Energy
เลขำนุกำรฯ : ผู้อ�านวยการ สนพ.
Secretary:  EPPO Director General

ประธำน :  รองนายกรัฐมนตรี
Chairman: Deputy Prime Minister
เลขำนุกำรฯ : ผู้อ�านวยการ สนพ.
Secretary: EPPO Director General

ปลัดกระทรวงพลังงาน
Permanent Secretary of Energy

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Minister of Energy

คณะรัฐมนตรี
The Cabinet
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 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ 
กพช. เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2551 โดยมีนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ และ
ม ีสนพ. ปฏบิตัหิน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ ทัง้นี้ 
กพช. ถือเป็นศูนย์รวมการก�าหนดนโยบายด้านพลังงาน
ของรัฐเนื่องจากมีคณะกรรมการจากรัฐมนตรี และหัวหน้า 
ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในคณะกรรมการ ท�าให้
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและแผนการ
บรหิารและพฒันาพลงังานของประเทศต่อคณะรฐัมนตรไีด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กพช. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 เพื่อให ้การด�าเนินงานของ กพช. เป ็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและเสนอ
แนวทางในการก�าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศ กพช. จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลงังาน หรือ กบง. ข้ึน โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
เป็นประธานกรรมการ และม ีสนพ. ปฏบิติัหน้าทีฝ่่ายเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ ซึ่ง กบง. มอี�านาจหน้าที ่ดังนี้ 

 Established under the National Energy Policy 
Council Act B.E. 2535 (1992) (second amendment B.E. 
2550 (2007) and third amendment B.E. 2551 (2008)), 
the National Energy Policy Council (NEPC) is chaired by 
the prime minister, with EPPO serving as its secretariat. 
With senior ministers and heads of various government 
agencies concerned as members, NEPC is the central 
supreme body for energy policy formulation, which 
enables itself to efficiently make recommendations 
on national energy policies and plans for the Cabinet.  
NEPC is tasked with 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
National Energy Policy Council (NEPC)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

 To ensure its efficient operation and goal attainment 
for problem-solving and making recommendations on 
the formulation of national energy administration and 
energy development policies, NEPC established the 
Committee on Energy Policy Administration (CEPA), 
chaired by the Minister of Energy, with EPPO serving as 
its secretariat.  CEPA is tasked with 

1 เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
ต่อคณะรฐัมนตรี 

Making recommendations for the Cabinet on national policies 
and plans concerning energy administration and development

2 ก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบรหิารและพฒันาพลงังานของประเทศ 

Devising rules and terms for energy pricing in harmony with 
such national policies and plans

3 ตดิตาม ดแูล ประสาน สนบัสนนุและเร่งรดัการด�าเนนิการของคณะกรรมการต่างๆ
ทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังานให้มกีารด�าเนนิการทีส่อดคล้องกบันโยบาย
และแผนการบรหิารและพฒันาพลงังานของประเทศ 

Monitoring, overseeing, coordinating, supporting, and 
accelerating tasks performed by all empowered committees 
to ensure compliance with such national policies and plans 

4 ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ

Evaluating compliance with such national policies and plans

1 เสนอแนะนโยบาย แผนการบรหิารและพฒันา และมาตรการด้านพลงังาน Recommending policies, plans, and measures involving energy 
administration and energy development

2 เสนอแนะความเห็นเกีย่วกบัแผนงานและโครงการทางด้านพลงังานของ
หน่วยงาน รวมทัง้เสนอความเหน็เก่ียวกับการจัดล�าดบัความส�าคญัของ
แผนงานและโครงการดงักล่าว

Making recommendations on and ranking plans/projects involving 
energy affairs

3 ก�าหนดราคาและอตัราเงนิกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิตามกรอบและแนวทาง
ท่ี กพช. มอบหมาย 

Setting energy prices and rates of contribution to the Oil Fund as 
instructed by NEPC

4 เสนอแนะนโยบายมาตรการทางด้านราคาพลงังาน Recommending energy pricing policies and measures
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 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
การบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ กพช. เพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัต ิ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 โดยให้ กพช. มอี�านาจหน้าทีเ่สนอนโยบาย
และเป้าหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส�าหรับน�้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  
ดังน้ัน จึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน หรือ กทอ. เข้ามาด�าเนินการ ซึ่งม ี
รองนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ และม ีสนพ. ปฏบิติัหน้าทีฝ่่ายเลขานกุาร
คณะกรรมการ ซึ่ง กทอ. มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Committee

 To support the promotion of energy conservation 
and the administration of the Energy Conservation 
Promotion Fund (ENCON Fund), NEPC is also bound 
by the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 
(1992) and its second amendment B.E. 2550 (2007) to 
make recommendations to the Cabinet on policies, 
goals, and measures for energy conservation, and set 
monetary contribution to the above-mentioned fund by 
fuel type.  To this end, the ENCON Fund Committee was 
set up, chaired by a deputy prime minister assigned by 
the Prime Minister, with EPPO serving as its secretariat.   
The committee is tasked with 

1 เสนอแนะแนวทาง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และล�าดบัความส�าคญัของการ
ใช้จ่ายเงนิกองทนุตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ในมาตราที ่25 ต่อ กพช. 

Recommending approach, criteria, terms, and priorities for  
fund-spending to ensure conformity to Article 25 to NEPC

2 พิจารณาจัดสรรเงินทุนกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ใน
มาตรา 25 ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และล�าดบัความส�าคญัที่ 
กพช. ก�าหนดตามมาตรา 4 (4)

Allocating the fund as intended by Article 25 in line with the criteria, 
terms, and priorities set by NEPC under Article 4 (4)

3 ก�าหนดระเบยีบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารขอจดัสรร ขอเงนิช่วยเหลอื
หรอืขอเงนิอดุหนนุจากกองทนุ 

Setting rules and procedures to file requests for assistance or 
support by the fund

4 เสนออตัราการส่งเงนิเข้ากองทนุส�าหรบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต่อ กพช. Proposing to NEPC rates of contribution to the fund from fuel sales

5 เสนอชนิดของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน 
ต่อ กพช. 

Proposing to NEPC types of fuel exempted from contribution to 
the fund

6 ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมพเิศษโดยความเหน็ชอบของ กพช. Setting NEPC-endorsed special tariffs

7 ยกเว้นค่าธรรมเนยีมพเิศษ Granting special tariff exemption

8 พิจารณาอนุมัติค�าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 40 (2)  
ตามแนวทาง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไขที ่กพช. ก�าหนดตามมาตรา 4 (8)

Approving requests for support and assistance under Article 40 
(2) in line with NEPC’s criteria and terms under Article 4 (8)

9 ก�าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริมและ 
การช่วยเหลอืตามมาตรา 41

Devising criteria and procedures for filing requests for support and 
assistance under Article 41

5 พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กพช. เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง และมาตรการอืน่ๆ ทีจ่ะออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การอนรุกัษ์พลงังาน 

Giving recommendations to NEPC on decrees, ministerial regulations, 
and other measures to be issued under laws on energy conservation 
promotion

6
ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิหรือบคุคล
ใดๆ เสนอรายละเอยีดทางวชิาการ การเงนิ สถติ ิและเรือ่งต่างๆ ทีจ่�าเป็น
เก่ียวกบันโยบาย แผนการบรหิารและพฒันาพลงังานของประเทศ 

Requesting ministries, departments, and other local government 
agencies, state enterprises, and individuals to submit academic data, 
financial information, statistics, and other essential facts and figures 
for national energy policies and plans on energy administration and 
development

7 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการช่วยปฏบิตังิานในหน้าทีต่ามความจ�าเป็น  Appointing subcommittees to support its work as necessary



มิถุนายน สิงหาคมกรกฎาคม ตุลาคม ธันวาคมพฤศจิกายน

	 •	 โครงสร้างหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Institutional structure of ENCON Fund management unit

	 • การปรับปรุงเพิ่มเติมประกาศ	กพช.	 เรื่อง	 การกำาหนดอัตราเงิน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Amendment to the proclamation of NEPC on the rate of 
financial contributions to ENCON Fund

 • โครงการสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน	ปงีบประมาณ	2559	เพิม่เตมิ	เรือ่งการกกัเกบ็พลังงาน	(Energy	
Storage)
Research	and	development	project	on	renewable	energy	of	
the	fiscal	year	2016,	with	the	inclusion	of	energy	storage	as	
an additional research topic

กทอ.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

7	พฤศจิกายน	2559
November	7,	2016

18	พฤศจิกายน	2559
November18,	2016

	 •	 	โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือน
พฤศจิกายน	2559
LPG	 pr ice 	 s t ructure 	 for	
November	2016

	 •	 แผนขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะ
ส้ัน	พ.ศ.	2559	-	2564
Strategic plan for accelerating 
smart grid development in 
Thailand	in	a	short-term	(2016-
2021)

	 •	 แนวทางการบริหารจัดการกิจการ
ก๊าซธรรมชาติและ	 LNG	 เพ่ือความ
ม่ันคง
Guidelines	 on	 natural	 gas	 and	
LNG	 -	 businesses	management	
for	national	security

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 	โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือน
ตุลาคม	2559
LPG	price	structure	for	October	
2016

	 •	 แผนการใช้จ่ายเ งินบริหาร
กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง	ปีงบประมาณ	
2560
Plan for financial disbursement 
and management of Oil Fund for 
the	fiscal	year	2017

	 •	 การพัฒนาข้อมูลภาพรวมการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ
Compilation of information on 
power generation in Thailand

5	ตุลาคม	2559
October	5,	2016

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กันยายน

 •	 	 การดำาเนินการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
Establishment of ENCON Fund management unit

	 •	 	 ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 
ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	....
Draft regulation of ENCON Fund committee on ENCON Fund 
management,	B.E.	...

	 •	 	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
Expenditure budget of ENCON Fund of the fiscal

14	กันยายน	2559
September	14,	2016
กทอ.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 การกำาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์และขอใช้อัตรารับซ้ือไฟฟ้าของ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน	 ในรูปแบบ	
FiT	เพ่ือใช้ในการรับซ้ือไฟฟ้าในปี	2559
Determination of SCOD and the 
adoption	 of	 Feed-in	 Tariff	 (FiT)	 for	
community-level	 waste-to-energy	
power	purchase	in	2016

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือนกันยายน	
2559
LPG	price	structure	for	September	2016

	 •	 การเตรียมความพร้อมภายใต้ร่างพระ
ราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง	พ.ศ.	....
Preparation	for	Oil	Fund	Act,	B.E.	...

7	กันยายน	2559
September	7,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 แนวทางการดำาเนินงานเพื่อเปิดเสรี
ธุรกิจก๊าซ	LPG
Guidelines	 on	 the	 Liberalization	
of	 Liquefied	 Petroleum	Gas	 (LPG)	
Industry

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน
สิงหาคม	2559
LPG	price	structure	for	August	2016

	 •	 การเก็บภาษีสรรพสามิตก๊าซ	 LPG	
ภาคขนส่ง	ที่หัวจ่าย
Collection	of	excise	tax	on	LPG	in	
the	transport	sector	(nozzle	rule)

	 •	 คา่การตลาดนำา้มนัเชือ้เพลิงทีเ่หมาะสม
Appropriate level of fuel marketing 
margins 

	 •	 แนวทางการกำากบัดแูลราคาไบโอดเีซล	
(B100)
Guidelines	on	biodiesel	 (B100)	price	
control

22	สิงหาคม	2559
August	22,	2016

1	สิงหาคม	2559	
August	1,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน
กรกฎาคม	2559

LPG	price	structure	for	July	2016
	 •	 การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น้ำามันเชื้อเพลิง
Adjustment of the financial 
contribution rate for Oil Fund

7	กรกฎาคม	2559
July	7,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	
เดือนมิถุนายน	2559
LPG	price	structure	for	June	
2016

2	มิถุนายน	2559
June	2,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน
พฤษภาคม	2559
LPG	price	structure	for	May	2016

	 •	 แผนระบบรับส่งและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติเพ่ือความม่ันคง
Plan on the natural gas transmission 
system	 and	 infrastructure	 for	
security

2	พฤษภาคม	2559
May	2,	2016

	 •	 แนวทางการบริหารจัดการน้ำามัน
ปาล์มในกิจการพลังงาน
Guidelines	on	management	of	palm	
oil	for	energy

	 •	การเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำามันไบโอ
ดีเซลให้สูงขึ้น
Increase of biodiesel consumption 
proportion

17	พฤษภาคม	2559
May	17,	2016

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 การขอขยายระยะเวลากำาหนดวัน
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (SCOD)	
สำาหรับการรับซ้ือไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในรูปแบบ	FiT	ภายใต้กลการแข่งขันด้าน
ราคา	(Competitive	Bidding)
Request	 for	 extending	 the	SCOD	
for	 renewable	 energy	 purchase	
with the use of FiT and competitive 
bidding

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน
ธันวาคม	2559
LPG	price	structure	for	December	
2016

	 •	 ข้อสรุปการดำาเนินงานเพ่ือเปิดเสรี
ธุรกิจก๊าซ	LPG
Summary	on	the	Liberalization	of	
LPG	Industry

2	ธันวาคม	2559
December	2,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 	แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ	(SEZ)
Power	system	development	plan	to	accommodate	the	establishment	
of	Special	Economic	Zones	(SEZs)

	 •	 	การขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Expansion of framework for bilateral collaboration on power between 
the	Kingdom	of	Thailand	and	the	Lao	People’s	Democratic	Republic

	 •	 	การทบทวนนโยบายการนำาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า	สำาหรับผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า	ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
Review of policies related to financial contributions to the Power 
Development	Fund	(PDF)	of	energy	industry	operation	licensees	with	
electricity	generation	licenses	

	 •	 	การปรับปรุงเพิ่มเติมประกาศ	กพช.	เรื่อง	การกำาหนดอัตราเงินส่งเข้า
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Amendment to the proclamation of NEPC on the rate of financial 
contributions to ENCON Fund

10	สิงหาคม	2559
August	10,	2016
กพช.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	การทบทวนนโยบายการนำาส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า	สำาหรับผู้รับ 
ใบอนญุาตประกอบกจิการไฟฟา้	ประเภทใบอนญุาตผลติไฟฟา้จากลมรอ้นทิง้
Review	of	 policies	 on	 financial	 contributions	 to	 the	 PDF	of	 energy	
industry	operation	 licensees	with	waste	heat	 electricity	 generation	
licenses 

	 •	การทบทวนอตัรารบัซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย	์ในรูปแบบ	Feed-
in	Tariff	(FiT)	สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	(VSPP)
Review	of	the	Feed-in	Tariff	(FiT)	rate	for	solar	power	from	Very	Small	
Power	Producers	(VSPP)

	 •	การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	....	และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
Implementation	of	activities	related	to	draft	Petroleum	Act	(Number...),	
B.E.	...	and	draft	Petroleum	Income	Tax	Act	(Number...),	B.E.	...

	 •	การเจรจาราคาจดัหาก๊าซธรรมชาตเิหลว	(LNG)	ระยะยาวจากบรษิทั	Shell	
และบริษัท	BP	
Outcomes	of	 negotiation	on	 LNG	SPA	 sourcing	 from	Shell	 Eastern	
Trading	(PTE)	Ltd.	and	BP	Singapore	PTE.	Ltd.

26	กันยายน	2559
September	26,	2016.
กพช.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	 	การทบทวนนโยบายการกำาหนดอตัราคา่บรกิารกา๊ซธรรมชาติ
Review of the natural gas price structuring

	 •	 	แนวทางการบริหารจัดการกิจการก๊าซธรรมชาติและ	LNG	
เพื่อความมั่นคง	
Guidelines	on	natural	gas	and	LNG-businesses	management	
for	national	security

	 •	 	ร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาว	(LNG	SPA)	
ระหว่างบริษัท	ปตท.	กับบริษัท	Petronas	
Draft	LNG	SPA	between	PTT	Plc.,	and	Petronas	LNG	Ltd.

	 •	การแตง่ตัง้คณะกรรมการบรูณาการนโยบายดา้นการอนรุกัษ์
พลังงานในภาคขนส่ง
Appointment	 of	 a	 committee	 on	 integrated	 energy	
conservation policies for transport sector

8	ธันวาคม	2559
December	8,	2016
กพช.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

27	ธันวาคม	2559
December	27,	2016

	 •	 งบประมาณรายจ่ายกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ประจำาปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	2560	(เพ่ิมเติม)
Expenditure budget of ENCON Fund 
for	the	fiscal	year	2017	(additional)

กทอ.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

สรุปภาพรวมการประชุมของคณะกรรมการด้านพลังงาน	ป	ี2559	
Meetings	Overview	of	Energy	Affairs	Committees	in	2016

 

กพช.	
NEPC

กบง.	
CEPA

กทอ.
ENCON
 Fund

มกราคม กุมภาพันธ ์ 	มีนาคม เมษายน

	 •	โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	
เดือนเมษายน	2559
LPG	price	structure	for	April	
2016

5	เมษายน	2559	
April	5,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

27	เมษายน	2559	
April	27,	2016

	 •	 งบประมาณรายจ่ายกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	
(เพิ่มเติม)
Expenditure budget of ENCON 
Fund	 for	 Fiscal	 Year	 2016	
(addendum)

กทอ.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •		 ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
น้ำามันเช้ือเพลิง	พ.ศ.	...
Draft	Oil	Fund	Act,	B.E.	...

	 •	โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	
เดือนมีนาคม	2559
LPG	price	structure	for	March	
2016

7	มีนาคม		2559
March	7,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

3	กุมภาพันธ	์2559
February	3,	2016	

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน
กุมภาพันธ์	2559	และการดำาเนินการตาม	
Roadmap	ในขั้นตอนที่	2
LPG	price	 structure	 for	February	
2016	 and	 implementation	 of	 the	
roadmap	(the	2nd	step)

	 •	 ห ลัก เกณฑ์ ก า รคั ด เ ลื อกแล ะ
พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า
จากขยะอุตสาหกรรม
Selection criteria for industrial 
waste	to	energy	project	participants

19	กุมภาพันธ	์2559
February	19,	2016

	 • แนวทาง	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และลำาดับความ
สำาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน	ในช่วงปี	พ.ศ.	2560	-	2564	
Approach,	criteria,	terms,	and	prioritization	
for	spending	ENCON	Fund	for	2017	-	2021

	 •	 	ขอ้เสนอจดัตัง้หนว่ยงานรับผดิชอบภารกิจของ
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Proposal	for	establishing	a	designated	agency	
responsible for achieving the mission of 
ENCON Fund

กทอ.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

5	มกราคม		2559
January	5,	2016

	 •	 โครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 เดือน 
มกราคม	2559
LPG	price	structure	for	January	2016

	 •	 การทบทวนหลักเกณฑ์การคำานวณ
ราคาหน้าโรงกล่ันน้ำามันแก๊สโซฮอล์และ
น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว
Review of criteria for calculating 
ex-refinery	prices		 for	gasohol	and	
high speed diesel

	 •	 Roadmap	การดำาเนินงานเพื่อเปิด
เสรีธุรกิจก๊าซ	LPG
Roadmap	of	LPG	Liberalization	

	 •	 	Roadmap	การปรับราคาก๊าซ	NGV
Roadmap	of	NGV	Price	Restructuring

	 •	 การปรับอัตราเงนิส่งเขา้กองทนุน้ำามนั
เชื้อเพลิง
Adjustment  of  the  f inanc ia l 
contribution rate for Oil Fund

20	มกราคม		2559
January	20,	2016
กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

กบง.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

	 •	แผนการขับเคล่ือนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	ในประเทศไทย
Strategic	plan	to	promote	the	use	of	electric	vehicle	(EV)	in	Thailand

	 •	แนวทาง	หลักเกณฑ	์เง่ือนไข	และลำาดับความสำาคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลังงาน	
ในช่วงป	ีพ.ศ.	2560	-	2564
Approach,	criteria,	terms,	and	prioritization	for	spending	ENCON	Fund	for	2017	-	2021

	 •	หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม	สำาหรับการประกอบกิจการบางประเภท
Criteria	 and	 descriptions	 of	 project	 and/or	 enterprise	with	 an	 exemption	 from	 complying	with	 the	
Ministerial	Regulation	on	Comprehensive	and	Specific	Planning	for	certain	businesses

	 •	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	....
Draft	Oil	Fund	Act	of	B.E.	...

	 •	การลงนาม	Side	Letter	Agreement	กับผูข้ายกา๊ซธรรมชาตแิหลง่เยตากนุ	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา
Side	letter	agreement	(amendment	to	gas	sales	agreement	Yetagun	in	Myanmar	

	 •	การปรับกรอบอัตราภาษีสรรพสามิตของกลุ่มน้ำามันเบนซินและน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว
Adjustment of the excise tax rate on gasoline and automotive diesel oil 

11	มีนาคม	2559	
March	11,	2016
กพช.	พิจารณาวาระสำาคัญ	

พฤษภาคม

	 •	 	 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะส้ินสุด
อายุในปี	2565	-	2566
Guideline	 for	 the	management	of	gas-field	concessions	expiring	
in	2022	-	2023

	 •	แผนระบบรบัสง่และโครงสรา้งพืน้ฐานกา๊ซธรรมชาตเิพือ่ความมัน่คง	
(LNG)
Plan	on	 the	natural	gas	 transmission	 system	and	 infrastructure	
for	security	(LNG)

	 •	แนวทางการดำาเนินการกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	ระบบ	
Cogeneration	ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญา
Practical guidelines for cogeneration SPP approaching the end 
term of the agreement

	 •	แนวทางการบริหารจัดการน้ำามันปาล์มในกิจการพลังงาน
Guidelines	on	management	of	palm	oil	for	energy

30	พฤษภาคม	2559
May	30,	2016

กพช.	พิจารณาวาระสำาคัญ

3	สิงหาคม	2559
August	3,	2016





ส่วนที่
ภาพรวมสถานการณ์พลังงานปี 2559 
และแนวโน้มปี 2560
Part
Energy Situation Overview 2016 and Energy Outlook 2017
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	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	 (สนพ.)	 ได้จัดท�ำ
สถำนกำรณ์พลังงำนปี	2559	โดยภำพรวมกำรใช้พลังงำนขั้นต้น 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.0	เมื่อเทียบกับปีก่อน	สอดคล้องกับอัตรำกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย	 (GDP)	ทั้งปีขยำยตัวร้อยละ 
3.2	ตำมทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชำติ	 (สศช.)	 ประกำศ	 เนื่องจำกเศรษฐกิจไทยปรับตัว 
ดีขึ้นอันเป็นผลจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล	 โดย 
กำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวสูง	 กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนและ
ภำครัฐขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	 กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรที่มี
แนวโน้มขยำยตัว	รวมทั้งกำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวดีขึ้น	โดย
เฉพำะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวและบริกำร	 ซึ่งปัจจัย
เหล่ำน้ีส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลงังำนของประเทศในปี	2559	ดงันี้

 According to EPPO’s energy overview issued 
this year, consumption of primary energy gained 4.0% 
from last year, in line with the domestic economic 
growth rate of 3.2% a year as reported by the National 
Economic and Social Development Board (NESDB). The 
board said the economy had improved due to the 
government’s economic stimulus measures, booming 
public investment and ballooning household and public 
sector spending, the export and service sectors growth, 
not to mention improving private investment - particularly 
in businesses concerning tourism and construction. 
These factors affected the national energy overview  
in the following ways. 

สถานการณ์พลังงานปี 2559
Energy Situation in 2016 

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานขั้นต้น 
Consumption, production, and import of primary energy

 Consumption of primary energy in 2016 
amounted to 2,688 thousand barrels of crude oil 
equivalent per day (KBDOED), a 4.0% rise from last year. 
Accounting for the biggest share of consumption was 
natural gas (34%), followed by oil, renewables, coal/
lignite, and hydropower/imported power.

 Production of primary energy in 2016 amounted 
to 1,617 KBDOED, a 5.3% rise from last year. Accounting 
for the biggest share of consumption was crude oil 
production. While natural gas production fell by 2.2%. 
Hydropower generation also fell by 6.1% with the low 
levels of dam caused by the drought at the the beginning 
of the year.

 การใช้พลังงานขั้นต้น ในปี	 2559	 อยู่ที่ระดับ	 2,688 
พันบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.0	 จำกปี
ก่อน	 โดยก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ	
34	รองลงมำคือ	น�้ำมัน	พลังงำนทดแทน	ถ่ำนหิน/	ลิกไนต์	และ
ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ	ตำมล�ำดับ

 การผลิตพลังงานขั้นต้น ในป	ี2559	อยู่ที่ระดับ	1,617	
พันบำร์เรลเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิต่อวนั	เพิม่ขึน้ร้อยละ	5.3	จำกปีก่อน	
โดยเป็นกำรผลิตน�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.0	ในขณะที่กำรผลิต 
ก๊ำซธรรมชำตลิดลงร้อยละ	2.2	ซึง่ส่วนกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนน�ำ้ 
ลดลงร้อยละ	 6.1	 เน่ืองจำกปริมำณน�้ำในเขื่อนช่วงต้นปี 
เหลือน้อยจำกภำวะภัยแล้ง

การใช้พลังงานขั้นต้น ในปี 2559
Consumption of primary energy in 2016

การผลิตพลังงานขั้นต้น ในปี 2559
Production of primary energy in 2016

1,617

ร้อยละ
Percent 

5.3

2,688

ร้อยละ
Percent 

4.0

พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้�ามันดิบต่อวัน

(KBDOED)

พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้�ามันดิบต่อวัน

(KBDOED)
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
Individual Energy Overviews

 การน�าเข้าพลังงานข้ันต้น	 (สุทธิ)	 อยู่ที่ระดับ	 1,275	 
พันบำร์เรลเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิต่อวนั	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1.9	จำกปีก่อน	
เนื่องจำกไฟฟำ้น�ำเข้ำเพิ่มขึ้นจำกโรงไฟฟ้ำหงสำ	หน่วยที่	3	ของ	
สปป.ลำว	เริม่จ่ำยไฟเข้ำระบบของไทยตัง้แต่เดอืนมนีำคม	2559	 
ทั้งนี้	 ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศ
ต่อควำมต้องกำรใช้	คิดเป็นร้อยละ	47

 มูลค่าการใช้พลังงาน	 ในปี	 2559	 มีมูลค่ำรวม	 1,948	 
พนัล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	6.0	จำกปีก่อน	และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ
พลังงำน	ในปี	2559	มีมูลค่ำรวม	764	พันล้ำนบำท	มีปัจจัยหลัก
คือ	รำคำน�ำ้มนัดบิทีอ่ยู่ในระดบัต�ำ่	โดยรำคำน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิของ
ไทยเฉล่ียอยู่ที่	 43.84	 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล	 จำกอุปทำน
น�ำ้มนัดบิของโลกทีเ่พิม่สงูขึน้	ประกอบกบัอปุสงค์ทีไ่ม่สงูมำกนกั 
เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง	 มูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�้ำมัน
ดิบของไทยมีสัดส่วนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 63	 ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำทัง้หมด	โดยมลูค่ำกำรน�ำเข้ำพลงังำนลดลงเกอืบทกุชนดิ 
จำกรำคำที่ลดลง	 ยกเว้นมูลค่ำกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำเพิ่มข้ึนตำม
ปริมำณกำรน�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น

 Import of primary energy in 2016 amounted to 
1,275 KBDOED, a 1.9% gain over last year. Net import 
of energy rose virtually across the board, particularly 
imported power from Unit 3 of Laos’ Hongsa Power 
Plant, which joined Thailand’s grid in March 2016.  
The import of energy rate to meet demand accounted 
for 47%. 

 Value of energy import in 2016 was worth 1,948 
billion baht, a 6.0% drop from last year.  The imported 
energy value was worth 764 billion baht, mainly due to 
the slumping oil price. On average, Thailand’s imported 
crude oil cost $43.84 a barrel caused by the growing 
supply worldwide coupled with the mild rise in demand 
caused by the sluggish world economy. The imported 
value of crude oil accounted for 63% of all imports. 
Finally, virtually all individual imported energy values 
dropped with cheaper prices, except for power, which 
tracked rising import volumes.

	 น�้ามันส�าเร็จรูป	 ในปี	 2559	 กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป 
อยู่ที่ระดับ	 136.7	 ล้ำนลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.9	 จำกป ี
ท่ีผ่ำนมำ	โดยมีปัจจยัหลกัจำกรำคำขำยปลกีทีล่ดลงอย่ำงชดัเจน
เมื่อเทียบกับปีก่อน	

 l	 น�า้มนัดเีซล	ปี	2559	มปีรมิำณกำรใช้เฉลีย่อยู่ที่	61.9	
ล้ำนลิตรต่อวัน	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 3.3	 จำกปีก่อน	 หรือเนื่องจำก 
รำคำปลีกปรับตัวลดลงประมำณ	1	-	2	บำทต่อลิตร	

 l	 น�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์	 ปี	 2559	 ปริมำณ 
กำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่	 29.0	 ล้ำนลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.1	 
จำกปีก่อน	หรือเพิ่มขึ้นประมำณ	2.5	ล้ำนลิตรต่อวัน	ซึ่งเป็นกำร
เพิ่มขึ้นของน�้ำมันกลุ่มน�้ำมันเบนซินเกือบทุกชนิดยกเว้นน�้ำมัน
เบนซิน	95	เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน�้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลดลง
ตำมรำคำน�้ำมันดิบตลำดโลก	อีกทั้งผู้ใช้รถยนต์	LPG	และ	NGV	
หนักลบัมำใช้น�ำ้มนัมำกขึน้	เนือ่งจำกรำคำถกูและมคีวำมสะดวก
ด้ำนสถำนีบริกำรที่ทั่วถึงมำกกว่ำ

 l	 น�้ามันเครื่องบิน	ปี	2559	มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่	 
17.7	 ล้ำนลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.2	 จำกปีก่อน	 จำกกำร 
ท่องเที่ยวที่ขยำยตัวได้ดี	โดยในป	ี2559	มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
ที่เข้ำมำประเทศไทย	 33	 ล้ำนคน	 เพิ่มขึ้นประมำณ	 3	 ล้ำนคน	
จำกปีก่อน

 Petroleum products: In 2016, the consumption 
of petroleum products was at a level of 136.7 million 
liters a day, a 3.9% rise over last year, mainly accounted 
for by the slumping retail fuel prices.

	 l	 Diesel: In 2016, the average consumption 
volume was 61.9 million liters a day, a 3.3% gain over 
last year, due to plummeting prices about 1 to 2 baht 
per liters.

	 l		 Gasoline and gasohol: In 2016, the average 
consumption volume was 29.0 million liters a day, a 
10.1% gain over last year or about 2.5 million liters a day.  
The consumption rose virtually all individual from 
gasoline group, except for gasoline 95, due to reduced 
retail price which tracked dropping crude oil price. Add 
to this consumption by users of LPG and NGV because of 
liquid fuels’ cheaper price tags and greater convenience 
afforded by more service stations.

	 l			 Jet fuel: In 2016, the average consumption 
volume was 17.7 million liters a day, a 7.2% gain over last 
year, in line with healthy tourism growth. In 2016 also saw 
33 inbound tourists, a robust 3 million gain over last year. 



31

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

6 
 l 

 E
ne

rg
y 
Po

lic
y 
an

d 
Pl
an

ni
ng

 O
ffi
ce

 (E
PP

O
)

ร้อยละ
Percent

3.3

ร้อยละ
Percent

10.1

ร้อยละ
Percent

7.2

61.9 ล้านลิตรต่อวัน 29.0 ล้านลิตรต่อวัน 17.7ล้านลิตรต่อวัน

น้�ามนัดเีซล ป ี2559 มีปริมาณการใชเ้ฉลีย่
consumption of diesel in 2016

น้�ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปี 2559 
มีปริมาณการใช้เฉลี่ย
consumption  of gasoline and gasohol   

In 2016

น้�ามันเครื่องบิน ปี 2559 มีปริมาณการ
ใช้เฉลี่ย
consumption of jet fuel in 2016

LPG โพรเพนและบิวเทน
LPG (propane and butane)

 LPG (propane and butane) in 2016 was at 6,134 
thousand tons consumed, a 8.4% drop from last year. 
Accounting for the lion’s share of LPG consumption 
was household sector (34%). Yet, its consumed volume 
surged by 0.8% should decrease retail prices from last 
year about 2.88 baht per kilogram. Its consumption ratio 
in petrochemical feedstock was a close second (30%). 
Note that its consumed value actually fell by 14.8%, 
because of the petrochemical industry consumed in 
the place of other fuel. Therefore, LPG consumption 
in vehicles (24%) dropped by 15.3%, as low liquid fuel 
prices drew some motorists back from LPG. 

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2559
consumption of LPG (propane and butane) in 2016

6,134 พันตัน
thousand tons consumed, a 8.4% drop from last year.

ร้อยละ
Percent

8.4 ภาคครัวเรือน
ร้อยละ
Household
Percent

ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ร้อยละ
Industry
Percent

ภาคขนส่ง LPG
ร้อยละ
Vehicles
Percent

ร้อยละ
Percent

0.8

ร้อยละ
Percent

14.8

ร้อยละ
Percent

15.3

30

24

34

 LPG โพรเพน และบิวเทน	ในปี	2559	กำรใช้อยู่ที่ระดับ	
6,134	 พันตัน	 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ	 8.4	 โดยภำคครัวเรือน 
มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ	 34	 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 
0.8	 คำดว ่ำเนื่องจำกปัจจัยด ้ำนรำคำขำยปลีก	 LPG	 ท่ี 
ปรับตัวลดลงจำกปีก่อนหน้ำประมำณ	 2.88	 บำทต่อกิโลกรัม	
รองลงมำ	 คือ	 กำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคม ี
มีสัดส่วนร้อยละ	 30	 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ	 14.8	 เนื่องจำก
ควำมต้องกำรใช้ในภำคปิโตรเคมีลดลงจำกกำรเปลี่ยนไป
ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นทดแทน	 ในส่วนของกำรใช้ในภำคขนส่ง 
คิดเป็นร้อยละ	 24	 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ	 15.3	 เน่ืองจำกกำร
ปรับลดลงของรำคำขำยปลีกน  
บำงส่วนหันมำใช้น�้ำมันทดแทน
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 ก๊าซธรรมชาติ	ปี	2559	มปีรมิำณกำรใช้อยูท่ีร่ะดบั	4,713	ล้ำนลกูบำศก์ฟุต
ต่อวัน	ลดลงร้อยละ	0.8	จำกปีก่อน	โดยกำรใช้เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำมีสัดส่วนสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ	59	ของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตท้ัิงหมด	ลดลงร้อยละ	2.0	ขณะทีก่ำรใช้
ในสำขำอืน่ๆ	เพิม่ขึน้	ยกเว้นกำรใช้	NGV	ลดลงร้อยละ	8.2	เนือ่งจำกรำคำขำยปลกี 
น�้ำมันปรับตัวลดลงและจ�ำนวนสถำนีบริกำร	NGV	 ที่ยังมีไม่มำกนัก	 ท�ำให้ผู้ใช้
รถยนต์บำงส่วนหันไปใช้น�้ำมันแทน

 ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี	 2559	 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ	 17,740	
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	1.0		
  l				 ลิกไนต์ ปี	 2559	 กำรใช้อยู ่ที่	 4,310	 พันตัน 
เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.0	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำก
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำเข้ำระบบได้แล้ว	 เนื่องจำก
สำมำรถขจัดปัญหำข้อจ�ำกัดด้ำนสำยส่งได้	 ในขณะที่กำรใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรมที่ลดลง	

  l		  ถ่านหินน�าเข้า	 ปี	 2559	 กำรใช้อยู่ที่	 13,430	
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ	ลดลงร้อยละ	1.9	โดยส่วนใหญ่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในภำคอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ	4.7	เนื่องจำกยังคงมี
อุปทำนปูนซีเมนต์อยู่มำกในตลำด

 ก�าลงัผลติในระบบไฟฟ้า	ณ	สิน้เดือนธนัวำคม	2559	อยูท่ี่	
41,556	เมกะวตัต์	โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 
มีก�ำลังผลิตในระบบไฟฟ้ำสูงสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 40	 
รองลงมำคอื	ผูผ้ลติไฟฟ้ำอสิระ/ผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยใหญ่	(IPP)	ร้อยละ 
36	ผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก	(SPP)	ร้อยละ	15	และซื้อ/แลกเปลี่ยน
กับต่ำงประเทศร้อยละ	9	

 Natural gas in 2016 was at 4,713 million cubic feet a day, a 0.8% 
drop last year. Topping the consumption table was power generation (at 
59%), a 2.0% drop from last year, while consumption by other sectors 
fell, particularly NGV consumption (by 8.2%), due to the lower price 
and greater convenience afforded by more service stations than last 
year as liquid fuels, thus drawing part of the NGV users.

 Lignite/coal in 2016 was at 17,740 thousand tons 
of crude oil equivalent, a 1.0% rise from last year.

	 	 l		Lignite: In 2016, the consumption was at 4,310 
thousand tons of crude oil equivalent, a 11.0% rise, due 
to distributing power into the grid by Mae-Moh Power 
Plant, and   consumption was reduced in the industrial 
sector.

  l				 Imported coal: In 2016, the consumption 
was at 13,430 thousand tons of crude oil equivalent, a 
1.9% drop, most of which was to fire industrial processes, 
registering an 4.7% drop, due to excess supply of the 
cement in the market.

  System generating capacity: As at December 
2016, capacity stood at 41,556 MW, of which the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) held 
40%, followed by IPPs (36%), SPPs (15%), and trade/
barter with other countries (9%).

ลิกไนต์/ถ่านหิน
Lignite/coal

ก๊าซธรรมชาติ
Natural Gas

ก๊าซธรรมชาติ ปี 2559
Natural gas in 2016

4,713

ร้อยละ
Percent	

0.8

ไฟฟ้า
Power

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
million cubic feet 

a day
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41,556
เมกะวัตต์ 

MWการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)

EGAT

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

40

36

15
9

ซื้อ/แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

EGAT
ร้อยละ
Percent

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่

IPP

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก

SPP

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ Peak	 ในปี	 2559	 
เกิดเมื่อวันที่	11	พฤษภำคม	2559	เวลำ	14.00	น.โดยในระบบ 
ของ	 3	 กำรไฟฟ้ำอยู่ที่	 30,973	 เมกะวัตต์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.8	 
(Peak	ในระบบ	กฟผ.	อยู่ที่	29,619	เมกะวัตต์)	ทั้งนี้	Peak	ปีนี้
สูงขึ้นมำกเนื่องจำกอำกำศร้อนจัดยำวนำน

 การใช้ไฟฟ้า	 ในปี	 2559	 อยู่ที่	 182,847	 ล้ำนหน่วย	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.6	 จำกปีก่อน	 เนื่องจำกสภำพอำกำศที ่
ร้อนจดัเป็นช่วงเวลำนำน	ประกอบกบักำรขยำยตัวของภำคธรุกจิ	 
โดยเฉพำะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวและกำรก่อสร้ำง	
โดยที่กำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ	 ยกเว้นกำรใช้
ในภำคเกษตรกรรมที่ลดลงเนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง	 	

 Net peak generation requirement: The net peak 
generation requirement, or peak load, occurred on May 
11, 2016 at 14.00 hrs, reaching 30,973 MW in EGAT, MEA, 
and PEA’s system, of which the peak in EGAT’s system 
amounted to 29,619 MW. The net peak, a 9.8% gain over 
last year, due to the prolonged summer. 

 Power consumption: This year’s total consumption 
amounted to 182,847 million units, a 4.6% rise over last 
year, due to the prolonged summer and the growing 
business sector, particularly businesses concerning 
tourism and construction. Power consumption, however, 
rose across the economic spectrum, except for the 
agricultural sector, where it dropped as a result of drought. 

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2559
Power consumption in 2016

182,847

ร้อยละ
Percent	

4.6

 ล้านหน่วย  
million units
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 การผลิตไฟฟ้า	 ในปี	 2559	 อยู่ที่	 199,567	 ล้ำนหน่วย	 
เพิม่ขึน้ร้อยละ	3.8	จำกปีก่อน	โดยเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในกำรผลติไฟฟ้ำ
สูงสุด	ได้แก	่กำ๊ซธรรมชำติ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	63	ของกำร
ผลิตไฟฟ้ำทั้งหมด	 ท้ังนี้	 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 6	 มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 24.7	 
เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงพลังงำนในกำรกระจำยแหล่ง
เชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้ำ

	 จำกประมำณกำรเศรษฐกิจไทย	 โดย	 สศช.	 คำดว่ำ
เศรษฐกิจไทยในปี	2560	จะขยำยตัวทำงเศรษฐกจิทีร้่อยละ	3.0	-	 
4.0	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเร่งขึ้นของกำรใช้จ่ำย	 และ
กำรลงทนุของภำครัฐ	รวมทัง้จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิและ
กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 ขณะที่รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก 
ขยับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ	 ทั้งนี้	 สนพ.	 คำดว่ำรำคำ
น�้ำมันดิบดูไบในปี	 2560	 อยู่ในช่วง	 42	 - 52	 ดอลลำร์สหรัฐ
ต่อบำร์เรล	 และอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยคำดว่ำจะอยู ่ในช่วง 
35.3	-	36.3	บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ

 Power generation: This year’s power generation 
amounted to 199,567 million units, a 3.8% increment 
over last year. The main power-generating fuel was again 
natural gas, at 63% of the total. Renewables accounted 
for 6%, with generation rising by 24.7% in line with 
the Ministry of Energy’s policy of diversifying power-
generating fuel sources.

 Based on Thailand’s economic projection by 
NESDB, expansion in 2017 will be 3.0 - 4.0%, supported 
by accelerated public-sector spending and investment, 
not to mention economic stimulus measures and 
gradual recovery in the world economy under depressed  
oil prices. EPPO has projected the price of Dubai crude 
in 2017 at $42 - 52 a barrel and the exchange rate at 
35.5 - 36.5 baht to the dollar

 การใช้พลังงานขั้นต้น 
 Primary energy consumption

  In 2017, the primary energy consumption 
should amount to 2,765 thousand barrels of crude 
oil equivalent, a 2.8% rise, in line with the expanding 
economy. Energy consumption should rise across the 
board with oil consumption, amounting to 2.8% due 
to the consumption of gasoline and gasohol, diesel, jet 
fuel, and fuel oil. Meanwhile, consumption of natural gas  
and renewables should rise by 1.4%; coal and lignite, 
4.5%; renewable energy, 3.1% and hydropower/imported 
power, 18.8%.

แนวโน้มพลังงานปี 2560
Energy Outlook for 2017

 ปี 2560 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 2,765 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น�า้มนัดบิต่อวนั เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.8 เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีขยายตัว โดยคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานจะเพ่ิมขึ้น 
ทกุประเภท ทัง้นี ้การใช้น�า้มนัเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.8 จากการใช้น�า้มนั
เบนซินและแก๊สโซฮอล์ น�้ามันดีเซล น�้ามันเครื่องบิน และน�า้มัน
เตา การใช้ก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ร้อยละ 1.4 การใช้ถ่านหนิ/ลิกไนต์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 พลังงานทดแทนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1  
และไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8

การใช้พลังงานขั้นต้นปี 2560
Primary energy consumption in 2017 2,765

ร้อยละ
Percent	

2.8

พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้�ามันดิบต่อวัน

(KBDOED)



น้�ามัน
Oil

ก๊าซธรรมชาติ
Natural gas

ร้อยละ
Percent

3.1

ร้อยละ
Percent

18.8

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

ร้อยละ
Percent

4.51.41.4

ถ่านหิน/ลิกไนต์
Coal and lignite

ไฟฟ้าน�าเข้า
Imported power

พลังงานทดแทน
Renewable energy

 น้�ามันส�าเร็จรูป
  ปี 2560 คาดว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นร ้อยละ 2.3 โดย 
การใช้น�้ามันดีเซลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ส่วนการใช้เบนซิน
และแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เป็นผลมาจากราคาน�้ามันดิบ
ในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นบ้างแต่ยังคงอยู่ในระดับต�่า ประกอบกับ
กระทรวงพลังงานปรับโครงสร้างราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริงและมีแนวทางการเปิดเสรี LPG ท�าให้ราคาปรับตัวสูง
ขึ้น ประชาชนบางส่วนจึงหันกลับมาใช้น�้ามันตามเดิม การใช้
น�า้มันเครื่องบินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ตามนโยบายของรัฐ
ที่ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ส่วนใหญ่ที่จะเข ้ามาเที่ยวในไทยคาดว่าจะเป็นประเทศใน
แถบเอเชีย เช่น จีนและเกาหลีใต้ โดยคาดว่านักท่องเท่ียว 
จะสามารถปรบัตวักับมาตรการการจดัระเบยีบทวัร์ศนูย์เหรยีญได้  
ส่วนการใช้น�้ามันเตาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 0.2 
ในขณะที่การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน Feed stocks  
ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.1 

 ไฟฟ้า 
 ปี 2560 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8  
เมื่อเทียบกับปี 2559  ซึ่งจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่า
จะปรับตัวดีขึ้น 

 Petroleum products
 In 2017, the consumption looks set to rise by 
about 2.3%. This breaks down into diesel (2.3% rise) and 
gasoline and gasohol (6.7% rise due to still-low world 
oil prices and to the Ministry of Energy’s restructured 
LPG prices to reflect real costs, and the guidelines on 
the liberalization of LPG industry which allows LPG and 
other liquid fuels to cost about the same, thus drawing 
some users away from LPG).  Consumption of jet fuel 
should rise by 4.0% under the public-policy measures 
to spur tourism; most inbound tourists should still come 
from Asian countries like China and South Korea.  Fuel 
oil consumption, meanwhile, should surge by 0.2% in 
line with the economic expansion of 2016. Finally, LPG 
consumption (excluding petrochemical feedstock) should 
decrease by about 4.1%.

 Power
 It is likely that Thailand will in 2017 experience 
3.8% growth in power consumption from this year due 
to the improving economy. 

หมำยเหตุ:	ข้อมูล	ณ	13	มิถุนำยน	2560
N.B.:	Information	as	of	June	13,	2017



ส่วนที่
การดำาเนินงานที่สำาคัญ ปี 2559
Part
Key Performance for 2016 4
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	 กระทรวงพลังงานมียุทธศาสตร์ด้านการก�ากับดูแล
กิจการพลงังานและราคาพลงังานทีส่่งเสรมิการแข่งขนัในกจิการ
พลังงาน	สนับสนุนให้มีผู้เล่นรายใหม	่ และก�าหนดให้ประชาชน
เข้าถงึพลงังานในราคาทีเ่หมาะสม	เป็นธรรมต่อทกุภาคส่วนและ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุน	 รวมไปถึงการเปิดเสรี
ในกจิการพลังงาน	จากอดตีทีม่กีารเปิดเสรกีารค้าน�า้มนั	เปิดเสรี
โรงกลั่น	ยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกน�า้มัน	จนมาสู่ปัจจุบัน 
ทีเ่ร่ิมด�าเนินการเปิดเสรธีรุกจิก๊าซ	LPG	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์
น�้ามันเชื้อเพลิงชนิดสุดท้ายที่รัฐยังคงควบคุมราคา	 ทั้งนี	้ 
การเปิดเสรธีรุกจิ	LPG	ตัง้อยูบ่นหลกัการ	คอื	1)	สร้างแรงจงูใจให้ม ี
ผู้ผลิตและผู้จัดหา	LPG	เพิ่มขึ้น	ให้ตลาดเกิดการแข่งขันมากขึ้น		
2)	 การเปิดเสรีและปรับโครงสร้างราคาจะให้มีผลกระทบต่อ 
ผู้บริโภคน้อยที่สุด	ทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิงและการใช้เป็นวัตถุดิบ
ในปิโตรเคมี	 และ	 3)	 ยังคงใช้ประโยชน์จาก	 LPG	 ที่ผลิตจาก
ทรัพยากรในประเทศที่มีราคาถูกกว่าให้มากที่สุด

 Ministry of Energy has a strategy to supervise energy 
affairs and energy price in order to promote competition in 
energy industry by encouraging new players and allowing 
the public to gain access to energy at appropriate prices 
that are fair for all sectors and reflects actual costs. Such 
strategy led to energy price restructuring that reflects 
actual production and procurement costs which includes 
the liberalization of energy industry. Liberalization had 
been adopted progressively in energy sector in the 
past, namely the liberalization of oil trading and oil 
refining industry and the deregulation of retail oil price. 
More recently, the focus has been on the introduction 
of LPG industry liberalization - the last petroleum 
product that remains under government price control. 
The LPG industry liberalization is based on three key 
principles as follows; (1) Improving competition in LPG 
industry by creating incentives in order to increase the 
number of producers and suppliers (2) Liberalizing and 
restructuring LPG retail price for those used as fuel and 
as petrochemical feedstock that will have the minimum 
impact on consumers and (3) Prioritizing the maximum 
use of LPG from domestic sources that are less expensive. 

 The structure of LPG price includes ex-refinery 
price, excise tax, municipal tax, value added tax (VAT), 
Oil Fund levies, marketing margins, and transportation 
costs. In general, there are three classifications of LPG 
price which can be described as the follows:

 (1) Ex-refinery price refers to the price that 
producers/suppliers receive from selling LPG

 (2) Wholesale price refers to the ex-depot  
pr ice,  which compr ises of ex-ref inery pr ice,  
excise tax, municipal tax, oil fund levies, VAT,  
and transportation costs

 (3)  Retai l  pr ice refers to pr ice that end  
consumers pay, which includes wholesale price  
(VAT included), marketing margins, and VAT from 
marketing margins 

การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 
LPG price restructuring

	 โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	ประกอบด้วย	ราคา	ณ	โรงกลั่น	
ภาษีสรรพสามิต	 ภาษีเทศบาล	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 กองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิง	 ค่าการตลาด	 และค่าขนส่ง	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถ
แบ่งเป็น	3	ระดับราคา	คือ
	 1)	 ราคา	ณ	โรงกลัน่	ซึง่เป็นราคาทีผู่ผ้ลติ/จัดหาได้รบัจาก
การขายก๊าซ	LPG
	 2)	 ราคาขายส ่ง	 ซึ่ งเป ็นราคาที่ขายหน้าคลังก ๊าซ	 
โดยมีส่วนประกอบคือ	ราคา	ณ	โรงกลั่น	ภาษีสรรพสามิต	ภาษี
เทศบาล	กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	และค่าขนส่ง
	 3)	 ราคาขายปลีก	 ซึ่งเป็นราคาที่ผู ้บริโภคสุดท้ายจ่าย	
ประกอบด้วยราคาขายส่ง	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ค่าการตลาด	 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม	(เฉพาะจากค่าการตลาด)	

แนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
Guidelines on the Liberalization of Liquefied Petroleum Gas (LPG) 
Industry
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	 การปรับโครงสร ้างราคาให้สะท้อนต้นทุนถือเป ็น
ขั้นตอนแรกที่รัฐด�าเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสู ่การเปิดเสรี	
เป ็นการแก้ป ัญหาการบิดเบือนโครงสร ้างตลาด	 รวมถึง
ลดภาระการชดเชยของกองทุนน�้ามันฯ	 ซึ่งต้ังแต่ปี	 2550 
ถึงเดือนมกราคม	 2558	 กองทุนน�้ามันมีภาระการชดเชย 
ก๊าซ	LPG	ประมาณ	221,000	ล้านบาท	โดยในเดือนกุมภาพันธ์	
2558	ได้เริม่การปรบัโครงสร้างราคาด้วยการใช้ระบบราคาเฉลีย่
ถ่วงน�า้หนกั	หรือทีเ่รยีกว่าระบบ	“Pool	Price”	โดยค�านวณราคา	
ณ	โรงกลัน่	ซึง่เป็นราคาซือ้ตัง้ต้นของก๊าซ	LPG	โดยใช้ต้นทนุจาก
แหล่งผลิตและแหล่งจัดหา	 เฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามปริมาณ
การผลิตและจัดหาเฉลี่ยย้อนหลัง	3	เดือน	โดยใช้กองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิง	เป็นกลไกบริหารจัดการ	หากแหล่งผลิตและจัดหาก๊าซ	
LPG	แหล่งใดมีต้นทนุจดัหาต�า่กว่าต้นทนุเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักจะต้อง
ส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนน�้ามันฯ	แต่ถ้าแหล่งใดต้นทุนจัดหาสูง
กว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจะได้รับชดเชยส่วนต่างจากกองทุน
น�้ามันฯ	 ทั้งนี้	 รัฐยังคงก�าหนดราคาต้นทุนของแต่ละแหล่งผลิต
และจดัหา	ประกอบด้วย	โรงแยกก๊าซธรรมชาติ	ซึง่ต้นทนุค�านวณ 
จากหลักเกณฑ์ต้นทุนที่แท้จริง	 (Cost	 Plus)	 โรงกลั่นน�้ามัน	
ซึ่งก�าหนดต้นทุนที่ 	 CP-20	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต ่อตัน	 และ
การน�าเข้า	 ซ่ึงก�าหนดต้นทุนที่	 CP+85	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อตัน	 
ผลลัพธ์จากการปรับโครงสร้างราคาดังกล่าวท�าให้ราคาก๊าซ	
LPG	 สะท้อนต้นทุนการผลิตและจัดหา	 เป็นราคาเดียวกัน 
ทุกภาคส่วน	ทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นวัตถุดิบในปิโตรเคมี	
เกิดความเท่าเทียม	 เป็นธรรม	 แก้ไขปัญหาการลักลอบใช้ข้าม
กลุ่ม	ท�าให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความต้องการ
ใช้ในประเทศลง	 การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ	 LPG	 รวมถึง
ราคาน�้ามันที่ลดลง	 ส่งผลให้สามารถลดการน�าเข้าก๊าซ	 LPG 
ลงได้กว่า	7	แสนตนัต่อปี	และในปี	2558	ลดภาระกองทนุน�า้มนัฯ 
ที่ต้องชดเชยส่วนต่างราคาได้มากกว่า	10,000	ล้านบาท

แนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG 
Approaches to the Liberalization of LPG Industry

 The LPG price restructuring was introduced as 
part of the preparation for the complete liberalization 
of LPG industry and as a means to address market 
price distortion, as well as subsidy burden on the Oil 
Fund. From 2007 to 2015, the Oil Fund subsidized 
approximately 221,000 million THB to maintain wholesale 
and retail LPG prices. The first price restructuring occurred 
in February 2015 with the use of weighted average price 
method called “Pool Price.” This method calculates 
ex-refinery price, which is the initial purchasing price, 
from the weighted average costs of production and 
procurement sources over the past three months.  The 
Oil Fund is used as a management mechanism. If any 
production or procurement sources have lower costs 
than the weighted average cost, they are required to 
pay the difference to the Oil Fund. On the contrary, any 
production or procurement sources with higher costs 
than the weighted average cost will receive subsidy 
from the Oil Fund. Nevertheless, the government still 
controls production and procurement costs from each 
source, namely gas separation plant which is calculated 
from Cost Plus principle, oil refinery which is calculated 
from Contract Price-20USD/ton, and import price which 
is calculated from Contract Price+85USD/ton). This 
price restructuring enabled LPG prices to better reflects 
production and procurement costs across all sectors, 
including those used as fuels or as petrochemical 
feedstock. This price structure enhanced equity, 
increased fairness and alleviated cross-sector smuggling 
which led to improved effectiveness of LPG consumption, 
while reducing domestic demand. It also contributed 
to the reduction of LPG imports by more than 700,000 
ton/year and in 2015, it lessened the subsidization 
from the Oil Fund by over 10,000 million THB. 

	 การส่งเสริมการแข่งขันถือเป็นหัวใจของการน�าไปสู่ธุรกิจ
เสร	ีในปัจจบุนัธรุกจิก๊าซ	LPG	ในส่วนปลายน�า้หรอืระบบค้าปลกี
ค่อนข้างจะเป็นเสรีเพราะมีผู้เล่นหลายรายและใช้กลไกตลาด
จากการแข่งขันในการก�าหนดราคา	 อย่างไรก็ตาม	 ธุรกิจต้นน�้า
ในส่วนการผลิตและจัดหายังถูกควบคุมโดยรัฐดังที่ได้กล่าวมา
แล้ว	ดงัน้ัน	เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม 
กับทุกภาคส่วน	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	

 Promoting competition in LPG market is considered 
to be a crucial initial step in preparation for LPG industry 
liberalization. Currently, downstream or retail LPG industry 
is relatively liberalized, as there are many players, and 
it relies on market mechanism for price determination. 
Upstream LPG industry, on the other hand, remains 
largely regulated. To encourage competition and fairness 
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เมื่อวันที่	20	มกราคม	2559	จึงได้มีการก�าหนด	“Roadmap 
การด�าเนินการเพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG”	 โดยในเบื้องต้น 
มีแผนยุทธศาสตร ์ในการส่งเสริมการแข่งขันในส่วนของ
การน�าเข้าให้เกิดผู้น�าเข้ามากกว่าหน่ึงราย	 เปิดเสรีการน�าเข้า	 
และในขั้นต่อไปลดการควบคุมธุรกิจจัดหาอื่นลงจนน�าไปสู่การ
เปิดเสรีธุรกิจก๊าซ	LPG	ทั้งระบบ

for all stakeholders, the Committee on Energy Policy 
Administration (CEPA) launched a roadmap for LPG 
industry liberalization on January 20, 2016. For the 
initial phase, the strategy is to promote competition in 
LPG imports in order to have than one more players, 
which will then lead to import liberalization. For the next 
phase, the deregulation of other supplying businesses 
will lead to a complete liberalization of LPG industry.

การเปิดเสรีก๊าซ LPG ส่วนน�าเข้า
The Liberalization in LPG Imports

	 ในอดีตการน�าเข้าก๊าซ	 LPG	 ของประเทศในแต่ละเดือน
จะถูกควบคุมโดยกรมธุรกิจพลังงาน	 (ธพ.)	 ซึ่งมอบหมายให้
บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
เป ็นผู ้น�าเข ้าก ๊าซ	 LPG	 ในปริมาณที่ประเทศขาดแคลน	
การที่มีผู้น�าเข้าเพียงรายเดียวท�าให้ไม่เกิดการแข่งขัน	ซึ่งมักเกิด
ค�าถามถึงการผูกขาดและประสิทธิภาพการน�าเข้าของ	 ปตท.	 
เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น	นอกจากนี้	 โรงแยกก๊าซฯ	ซึ่งมีสัดส่วน
การจัดหาก๊าซ	 LPG	 มากที่สุดถึงกว่าประมาณร้อยละ	 60	 ม ี
แนวโน้มจะลดก�าลังการผลิตลงอย่างมีนัยส�าคัญ	เนื่องด้วยอัตรา
การผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะลดลงหลังช่วงสิ้นสุดอายุ
สมัปทานในปี	2565	-2566	ซึง่จะส่งผลให้เกดิการน�าเข้าก๊าซ	LPG	
ทีม่ากขึน้อย่างมากในอนาคตอนัใกล้	ดงันัน้	การเปิดเสรธีรุกจิก๊าซ	
LPG	ส่วนน�าเข้าจึงมีความจ�าเป็น	และควรมีระบบที่เอื้อให้ตลาด 
เกิดการแข่งขันรองรับ	 ขจัดอุปสรรคและข้อจ�ากัดที่มีเพื่อให ้
เกิดผู้น�าเข้ารายอื่นนอกเหนือจาก	 ปตท.	 รวมถึงส่งสัญญาณให้ 
ผู้ประกอบการเริ่มลงทุนเพิ่มเติม	
	 ในอดีตรัฐได้ใช้นโยบายราคาขายส่งก๊าซ	 ณ	 คลังก๊าซ 
ในภูมิภาคต่างๆ	 ให้เป็นราคาเดียวกันทั้งประเทศ	 โดยรัฐบาล
จ่ายเงินชดเชยค่าขนส่งก๊าซจากคลังศูนย์กลางที่จังหวัดชลบุรี
ไปยังส่วนภูมิภาคที่คลังจังหวัดล�าปาง	 นครสวรรค์	 	 ขอนแก่น	
สรุาษฎร์ธานี	 และสงขลา	 ผ่านระบบขนส่งของ	 ปตท.	 อย่างไรก็
ด	ี มาตรการดงักล่าวชดเชยให้เฉพาะคลงัก๊าซของ	ปตท.	 เท่านัน้	
จึงเป็นการสร้างความเหลื่อมล�้าของต้นทุนก๊าซ	 LPG	 ท�าให้ 
ไม่เกิดการแข่งขันในการขนส่งภายในประเทศ	 และปิดช่องทาง
ของผู้น�าเข้ารายอื่นที่ต้องการน�าเข้าเพื่อจ�าหน่ายในส่วนภูมิภาค	
ทั้งนี้	 มาตรการชดเชยค่าขนส่งไปยังคลังก๊าซภูมิภาคของ	 ปตท.	
ดงักล่าวได้ถกูยกเลกิในเดือนกมุภาพนัธ์	2559	ตาม	Roadmap	
ทีไ่ด้วางไว้เพือ่เตรยีมพร้อมรองรบัการเปิดเสรนี�าเข้า	 นอกจากนี้	 
ภาครัฐมีนโยบายให้	 ปตท.	 เปิดบริการคลังก๊าซจังหวัดชลบุรี	 
(คลังบ้านโรงโป๊ะและคลังเขาบ่อยา)	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
การน�าเข้า	 และรบั/จ่ายก๊าซ	 LPG	 ของประเทศ	 ให้บุคคลทีส่าม
สามารถใช้ได้	(Third	Party	Access:	TPA)	เป็นการเปิดช่องทางให้
ผูน้�าเข้าทีไ่ม่มโีครงสร้างพืน้ฐานการน�าเข้าก๊าซ	LPG	ซึง่ต้องใช้เงนิ 
ลงทนุสงู	ให้สามารถน�าเข้าได้	

 In the past, LPG imports in each month were 
controlled by the Department of Energy Business 
(DOEB) who assigned PTT Public Company Limited, a 
state enterprise, to import LPG when there was short 
of supply in the country. Since there was one importer, 
there was no competition which often raised a question 
on the monopoly and effectiveness of PTT’s import 
performance comparing to other traders. Moreover, 
Gas Separation Plants, which currently supply up to 60 
percent of LPG consumed, has inclination to reduce its 
production capacity significantly, primarily due to the 
decrease in natural gas production in the gulf of Thailand 
after the end of the concession during 2022 - 2023.  
This most likely will lead to increased reliance on 
LPG imports in a foreseeable future. For this reason, 
the liberalization in LPG imports is important and 
there should be a system which can create enabling 
environment for free market competition, reduce 
obstacles and limitations that will encourage new import 
players in addition to PTT and send a strong policy signal 
to entrepreneurs to do additional investment.

 In the past, government adopted one-price 
policy for wholesale ex-depot price. The government 
provided a subsidy for transportation costs from central 
depot in Chonburi to regional depots in Lampang, 
Nakhon Sawan, Khon Kean, Surat Thani, and Songkhla, 
with  the transportation system provided by PTT. Such 
subsidy nonetheless was available only for PTT-owned 
gas depots. This eventually led to the inequality of 
LPG costs which discouraged competition in domestic 
transportation and created barriers for new players who 
want to import in order to sell in provincial areas. For 
these reasons, the PTT subsidy was then revoked in 
February 2016, following the roadmap for LPG industry 
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	 ต่อมา	กบง.	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	2559	ได้มีมติเห็นชอบ 
การเปิดเสรีในส่วนการน�าเข้าก๊าซ	 LPG	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	
2560	 โดยให้ยกเลิกระบบโควต้าที่มอบหมายให้	 ปตท.	 
น�าเข้าก๊าซส่วนขาดของประเทศ	 และให้ผู้ค้ารายอื่นสามารถน�า
เข้าก๊าซ	 LPG	 ได้โดยเสรี	 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคา
ก๊าซ	 LPG	 ให้รองรับการน�าเข้าเสรี	 จากเดิมที่ก�าหนดราคาน�า
เข้าที่	CP+85	เปลี่ยนเป็น	CP+X	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อตัน	ซึ่ง	X	
คือ	 ค่าด�าเนินการในการน�าเข้า	 ค�านวณจากดัชนีอ้างอิงสากล	
ประกอบด้วย	ค่าขนส่ง	ค่าประกนัภยั	ค่าสญูเสยี	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	 
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าของแต่ละเดือนที่
ไม่คงที่	 รวมถึงปรับการก�าหนดราคา	ณ	 โรงกลั่นของก๊าซ	 LPG	
จากเดิมที่ก�าหนดด้วยระบบค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก	 ซึ่งท�าให้
ผู ้น�าเข้าต้องรอเงินชดเชยส่วนต่างราคาน�าเข้าที่สูงกว่าราคา 
ณ	 โรงกลั่น	 เปลี่ยนเป็นการก�าหนดด้วยราคาน�าเข้า	 CP+X	
แทน	 เพื่อแก้ไขปัญหาการรอรับเงินชดเชยส่วนต่างราคาซ่ึงถือ
เป็นภาระต้นทุนทางการเงินของผู้น�าเข้า	 การปรับหลักเกณฑ์
การก�าหนดราคาน�าเข้าและราคาก๊าซ	LPG	ณ	โรงกลั่นเป็นการ
ด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนการน�าเข้าเสรี	 ลดอุปสรรคการน�าเข้า
ของผูป้ระกอบการ	ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลกีปลายทาง 
เนื่องจากโรงกลั่นน�้ามันหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติยังคงต้อง 
ส่งเงิน	 (หรือได้รับการชดเชย)	 เข้ากองทุนน�า้มันฯ	หากมีต้นทุน 
ต�า่กว่า	(หรอืสงูกว่า)	ราคา	ณ	โรงกลัน่	นอกจากนี	้ด้านความมัน่คง
ทางพลังงาน	ธพ.	ยังคงดูแลการน�าเข้าและส่งออก	และท�าแผน
สมดุลการจัดหาล่วงหน้า	 พร้อมทั้งเตรียมมาตรการป้องกันการ
ขาดแคลน	อาท	ิการน�าเข้าแบบฉกุเฉนิ	(Prompt	Cargo)	เพือ่ให้
แน่ใจว่าสามารถจัดหาได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	

liberalization. Additionally, the government has a policy 
for PTT to open two gas depots in Chonburi, i.e. Baan 
Rong Poh depot and Khao Bor Ya depot, for service. These 
depots are basic infrastructure for importing, taking and 
distributing the country’s LPG that will be ready for the 
Third Party Access (TPA). Therefore, it allows new players 
without existing infrastructure for LPG imports to be able 
to compete in the LPG market.

 On December 2, 2016, CEPA endorsed the 
liberalization of LPG imports. As a result of the import 
liberalization, the LPG import quota given to PTT 
was lifted in January 2017, engendering competition. 
Furthermore, imported LPG price will be adjusted from 
Contract Price+85 USD to Contract Price+X USD/ton. 
The value of “X” equals operational costs in importing 
LPG based on international indices which consists of 
transportation costs, insurance costs, losses, and other 
expenditures, to better reflect the actual costs involved, 
which may vary each month. Similarly, the LPG ex-refinery 
price will also be modified from the weighted average 
system, which importers have to wait for the Oil Fund 
compensation, to contract price (CP)+X. The ex-refinery 
price adjustment would also solve the current challenge 
of the delay in receiving subsidy from the government, 
which is a financial burden for importers. The adjustment 
of imported LPG price and ex-refinery price is expected 
to accommodate LPG import liberalization and reduce 
obstacles for imports which will have minimum impacts 
on LPG retail price. The Oil Fund mechanism still applies 
since refineries and Gas Separation Plants have to send 
(or receive) money to (from) the Oil Fund when their 
costs is lower (or higher) than the ex-refinery. Moreover, 
for national energy security purpose, DOEB remains with 
the responsibility to oversee import and export affairs, 
prepare plans to balance the country’s LPG portfolio and 
prepare measures in case there is a shortage of supply, 
i.e. the use of “Prompt Cargo”, in order to ensure the 
sufficient supply to meet the country’s demand.
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การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งระบบ
The Complete Liberalization of LPG Industry

 At present, the government remains with the 
authority to determine prices from each production 
and procurement sources and the Oil Fund is used to 
manage in production and supply sector in order to find 
a balance in different costs from different sources. In  the 
next phase, the government will continue to gradually 
deregulate other parts in the LPG industry, while ensuring 
the least negative impacts on end consumers caused 
by such transition. Once the LPG industry is completely 
liberalized, the price and the volume of sources and 
suppliers will be decontrolled and the announcement 
of ex-refinery and ex-depot wholesale prices will be 
abolished. Moreover, the LPG import and export industry 
will be based solely on competition which is determined 
by market mechanism – similarly to that of oil industry. 
The complete liberalization will be operational once 
the market is ready – having sufficient amount of 
players to compete and avoid price-setting coalitions. 
To accommodate the transition, rather than having only 
one player (PTT), the government welcomed potential 
competitors to enter the LPG market.

 LPG is the last petroleum product in Thailand 
that is still regulated because of its sensitivity to the 
public livelihood and the cost of living. Nevertheless, 
the stabilization of  LPG prices over a long period of 
time in the past has led to the distortion in the market 
structure that causes various subsequent problems. 
The government semi-deregulated LPG market prices in 
1999 by adopting semi-floating LPG price measure with 
government control over production and procurement 
prices. The government has developed policy to improve 
accessibility to energy at appropriate prices that are fair 
for all sectors and reflect actual costs. To implement 
this policy, the LPG price was restructured in 2015 in 
alignment with actual production and procurement 
costs, and a roadmap for LPG industry liberalization 
was launched in 2016 which then led to LPG imports 
liberalization in January 2017. With the goal of complete 
LPG industry liberalization, similarly to other petroleum 
products in Thailand, the government will gradually 
deregulate other LPG-related business while continue 
to promote increased competition in the LPG market.

 ปัจจุบันธุรกิจก๊าซ	 LPG	 อยู่ในขั้นการเปิดเสรีน�าเข้า	 
ซ่ึงยังคงมีการก�าหนดราคาของแต่ละแหล่งผลิตและจัดหา	
และมีการใช้กองทุนน�้ามันฯ	 ในการบริหารจัดการในส่วนการ
ผลิตและจัดหาเพื่อสมดุลต้นทุนที่ไม่เท่ากันของแต่ละแหล่ง	 
ในขั้นต่อไปจะเริ่มลดการควบคุมส่วนจัดหาอื่นลงอย่างต่อเนื่อง	 
และค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคปลายทาง	
จนไปสู่การเปิดเสรีทั้งระบบซึ่งจะยกเลิกการควบคุมราคาและ
ปริมาณของทุกแหล่งผลิตและจัดหาให้แต่ละแหล่งแข่งขันกันได้
อย่างอิสระ	 เปิดเสรีการน�าเข้าและส่งออกโดยสมบูรณ์	 รวมถึง 
ยกเลกิการประกาศราคา	ณ	โรงกลัน่และราคาขายส่ง	ณ	คลงัก๊าซ	 
ใช้กลไกตลาดอย่างเต็มที่ในการก�าหนดราคาและปริมาณ
ในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจน�้ามัน	 การเปิดเสรีทั้งระบบ 
จะเร่ิมด�าเนินการได้เมื่อตลาดมีความพร้อม	 มีผู้เล่นและการ
แข่งขันที่มากพอ	 ไม่เกิดการสมยอมในการต้ังราคา	 การเปิด
เสรีน�าเข้าถือได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปิดเสรีท้ังระบบ 
เพิม่ผูเ้ล่นในส่วนการน�าเข้าซึง่จากเดิมมเีพียง	ปตท.	เพียงรายเดยีว	 
เป็นแรงผลักดันไปสู่การแข่งขันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับ
ระบบก๊าซ	LPG	เสรีอย่างสมบูรณ์ในอนาคต	
	 ก๊าซ	 LPG	 เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดสุดท้ายที่ยังคง 
ถกูควบคมุราคา	เนือ่งจากมคีวามใกล้ชดิต่อชวีติความเป็นอยูแ่ละ
ค่าครองชีพของประชาชน	อย่างไรก็ตาม	การตรึงราคาก๊าซ	LPG	
ให้อยูใ่นระดบัต�า่ต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลายาวนานในอดตีส่งผล
ให้เกดิการบดิเบอืนโครงสร้างตลาดจากความเป็นจรงิ	เกดิปัญหา
ต่างๆ	 ตามมามากมาย	 ภาครัฐเคยวางแผนเปิดเสรีก๊าซ	 LPG	 
ในปี	2542	แต่ก็ด�าเนินการได้เพียงการใช้ระบบกึ่งลอยตัว	ซึ่งยัง
คงมกีารควบคมุราคาในส่วนผลติและจัดหาอยู	่ในปัจจบุนั	ภาครฐั 
มีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม	 เป็น
ธรรมต่อทกุภาคส่วนและสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ	จึงเกดิการปรบั
โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	ในปี	2558	ให้ราคาสะท้อนต้นทนุ	และ
ก�าหนด	Roadmap	การเปิดเสรธีรุกจิก๊าซ	LPG	ในปี	2559	จนน�า
มาสูก่ารเปิดเสรส่ีวนน�าเข้าในเดือนมกราคม	2560	และในอนาคต
ลดการควบคุมส่วนจัดหาอื่นลงอย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนการให้มี
การแข่งขัน	 จนไปสู่การเปิดเสรีทั้งระบบในลักษณะเดียวกันกับ
ธุรกิจน�า้มันเชื้อเพลิงชนิดอื่น
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การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV)
Natural Gas for Vehicles (NGV) Price Restructuring

 Following the Policy Statement of the Council of 
Ministers to the National Legislative Assembly measure 
number 6.9 on energy commodity price restructuring, 
domestic energy commodity prices were restructured 
in alignment with their actual costs, and level of taxes 
imposed on different fuel grades and different end-users 
were adjusted. These actions are expected to improve 
domestic energy efficiency, while discouraging further 
wasteful consumption. As natural gas price continued to 
drop due to global economic recession and the decrease 
of global oil price, the National Energy Policy Council 
(NEPC) endorsed the scope and approach for fuel price 
restructuring as follows:

 1)  Prices must reflect actual costs

 2) Transport fuels should be subjected to similar 
level of excise taxes

 3) The Oil Fund should be used for maintaining 
price stability and promoting renewable and/or 
alternative energy

 4) Cross-subsidies should be minimized

 5) Marketing margins should be at reasonable level 
 6) Low-income population should be assisted and 
supported

 7) Level of Oil Fund levies collected should be 
based on heating value of each fuel type

 In order to follow the NEPC’s resolution that 
energy price should reflect actual cost, on January 20, 
2016, the Committee on Energy Policy Administration 
(CEPA) endorsed a conditional floating of NGV price for 
service stations within 50-kilometer radius of the main 
NGV service station from the period of January 21, 2016 
to July 15, 2016. CEPA also requested cooperation from 
PTT in capping the NGV retail price for public vehicles at 
13.5 baht per kilogram. During this period of time, if NGV 
cost was lower than 13 THB per kilogram, the NGV retail 
price would be adjusted to reflect actual costs. Since 
July 16, 2016, the retail NGV price for public vehicles 
was amended based on: (1) the weighted average price 
of Pool Gas in Thailand from the previous month, and  
(2) the operating costs at 3.4367 baht per kilogram. 

	 จากค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรต่ีอสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติ	 ข้อ	 6.9	 เรื่องนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อ
เพลิงประเภทต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสมระหว่างน�้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท	 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของประเทศและให้ผู้บรโิภค
ระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย	 ประกอบกับการที่ราคา 
ก๊าซธรรมชาติได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากการ
ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและการปรับลดลงตามราคา
น�้ามันดิบ	 ดังนั้น	 กพช.	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2557	 จึงได้
มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางในการปรับโครงสร้างราคา 
น�้ามันเชื้อเพลิง	ดังนี้

	 1)	 ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง

	 2)	 ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่ง	ควรจะมีอัตรา
ภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน

	 3)	 กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
และส่งเสริมพลังงานทดแทน

	 4)	 ลดการชดเชยข้ามประเภทเชือ้เพลงิ	(Cross	Subsidy)

	 5)	 ค่าการตลาดควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 6)	 ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

	 7)	 เก็บเงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของน�้ามันเชื้อเพลิงใน
แต่ละประเภท	ในอัตราที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน

	 เพื่อให้เป็นไปตามมติ	 กพช.	 ดังกล่าวที่ก�าหนดแนวทาง
ให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 กบง.	 เมื่อวันที่	 20	
มกราคม	2559	จึงได้มีมติเห็นชอบให้ลอยตัวราคาขายปลีกก๊าซ	
NGV	 ภายในรัศมี	 50	 กิโลเมตร	 แบบมีเงื่อนไข	 ตั้งแต่วันท่ี	 21	
มกราคม	 2559	 ถึงวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2559	 โดยได้ขอความ
ร่วมมือให้	ปตท.	ก�าหนดเพดานราคาขายปลีกก๊าซ	NGV	ส�าหรับ
รถยนต์ทัว่ไปที	่13.50	บาทต่อกโิลกรมั	ทัง้นี	้ในช่วงเวลาดงักล่าว
หากต้นทุนราคาก๊าซ	NGV	อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	13.50	บาทต่อ
กิโลกรัม	 ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ	 NGV	 ส�าหรับรถยนต์ทั่วไป
ลงเพื่อให้สะท้อนต้นทุน	 และตั้งแต่วันที่	 16	 กรกฎาคม	 2559	
เป็นต้นไป	ให้ปรบัราคาก๊าซ	NGV	ส�าหรบัรถยนต์ทัว่ไปให้สะท้อน
ต้นทุนที่ค�านวณตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคาก๊าซ	NGV	จาก
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
โดยให้ใช้ค่าใช้จ่ายด�าเนินการอยู่ที่	 3.4367	 บาทต่อกิโลกรัม	 
ในการค�านวณราคาขายปลีกก๊าซ	 NGV	 ส�าหรับในส่วนของ
ต้นทุนของราคาเฉลี่ยเนื้อก๊าซธรรมชาติ	(Pool	Gas)	ให้ใช้ราคา
เฉลี่ย	Pool	Gas	ของเดือนที่ผ่านมาในการค�านวณ	และให้มีการ
ปรับราคาขายปลีกก๊าซ	 NGV	 ให้สะท้อนกับต้นทุนราคาเฉลี่ย	
Pool	 Gas	 ของเดือนที่ผ่านมา	 ในทุกวันที่	 16	 ของแต่ละเดือน	 
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ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะได้ขอความร่วมมอืให้	ปตท.	คงราคา
ขายปลีกก๊าซ	NGV	ไว้ที่	10.00	บาทต่อกิโลกรัม	รวมถึงปรับเพิ่ม
วงเงินช่วยเหลือส�าหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเดิมที่ได้รับ
ในวงเงิน	9,000	บาทต่อเดือนเป็น	10,000	บาทต่อเดือน	และ
กลุ่มรถสาธารณะเดิมที่ได้รับ	35,000	บาทต่อเดือนเป็น	40,000	
บาทต่อเดอืน	โดยให้ช่วยเหลอืรถโดยสารสาธารณะไปจนกว่าจะ
มีกลไกถาวรอื่นมาดูแลแทน	นอกจากนี้	ยังได้พิจารณาเห็นชอบ
การปรับค่าขนส่งก๊าซ	 NGV	 นอกรัศมี	 50	 กิโลเมตรจากสถานี
หลกัตามระยะทางจรงิ	โดยขอความร่วมมอื	ปตท.	ให้คดิค่าขนส่ง
โดยใช้อัตราค่าขนส่งก๊าซ	NGV	นอกรัศมี	50	กิโลเมตรจากสถานี
หลักที่	0.0150	บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตร	ในการค�านวณแต่
สูงสุดได้ไม่เกิน	 4	 บาทต่อกิโลกรัม	 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่	 21	
มกราคม	2559	เป็นต้นไป	โดยให้	ปตท.	ไปหารือร่วมกับ	สนพ.	
ถึงแนวทางการทยอยปรับค่าขนส่งดังกล่าว	เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่อไป

	 ปัจจุบันยังคงค�านวณตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคา
ก๊าซ	NGV	ตามมติ	กพช.	เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2554	ดังนี้

หลักเกณฑ์การค�านวณราคาก๊าซ NGV (ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร)
Calculation methodology for NGV price (within 50-kilometer radius of the main 
service station)

The value of operating cost was extracted from 
a study conducted by the Energy Research Institute of 
Chulalongkorn University. Such retail price adjustment 
allowed the retail NGV price to directly reflect the cost 
of Pool Gas supply in the previous month. On the 16th 
of every month, nonetheless, PTT agreed to maintain 
retail NGV price at 10 baht per kilogram for public 
transport vehicles. Moreover, credit available for public 
transport vehicles also increased. Those with the credit 
of 9,000 baht per month would be raised to 10,000 
baht per month, and those with the credit of 35,000 
baht per month would be raised to 40,000 baht per 
month. This credit support would continue until being 
replaced by other support mechanisms. Additionally, 
CEPA also endorsed NGV transmission fees adjustment. 
For transmission to areas beyond 50-kilometer radius of 
the main service station, the fee calculation methodology 
will be attuned. In collaboration with PTT, the NGV gas 
transmission fee was revised to 0.0150 baht per kilogram 
per kilometer, and capped at 4 baht per kilogram.  
The adjusted price has been effective since January 21, 
2016. PTT and EPPO will continue to work collaboratively 
on the gradual adjustment of the transmission fee that 
would best suit the situation.

 Currently, the calculation of NGV price is based on 
the methodology endorsed by NEPC on February 23, 2011  

Pool Gas S TdZone1+3 TC ค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการ
Operating cost

ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ
Cost of natural gas

PNGV
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 Pool Gas ราคาก๊าซที่จ�าหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของ	
กฟผ.	 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ	
ประกอบด้วยก๊าซจากอ่าวไทยทีเ่หลอืจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซ	 
ก ๊าซจากสหภาพพม ่าแหล ่งยาดานาและแหล ่งเยตากุน	 
ก๊าซธรรมชาติเหลว	(LNG)	และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ	ในอนาคต

 S		 อัตราค่าบริการส�าหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซ
ธรรมชาติ	มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู	ประกอบด้วย	 	
	 	 • S1	คือ	ค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซฯ 
รวมค่าตอบแทนในการด�าเนินการ

	 	 •	S2		คอื	ค่าความเสีย่งในการรบัประกนัคณุภาพก๊าซฯ	 
และการส่งก๊าซฯ	 ให้ได้ตามปริมาณที่ก�าหนด	 ภายใต้สัญญา 
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง	 ผู้จัดหาก๊าซฯ	 และผู้ผลิตก๊าซฯ	
และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างผู ้จ�าหน่ายก๊าซฯ	 
และผู้ใช้ก๊าซฯ	รวมถึงความเสี่ยงอื่น	ๆ

 TdZone 1+3  อตัราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน	Demand	
Charge	 ส�าหรับระบบท่อนอกชายฝั ่งที่ระยอง	 (Zone	 1)	 
และระบบท่อบนฝั่ง	(Zone	3)	มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู

 Tc	อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน	 Commodity	
Charge	มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีที

	 ที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายด�าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การ
ค�านวณราคาก๊าซ	NGV	(ภายในรศัม	ี50	กโิลเมตร)	ตามผลการศกึษา
ของสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้มีการคิด 
ค่าใช้จ่ายด�าเนินการเฉลี่ยที่เป็นส่วนของ	 ปตท.	 และส่วนท่ี
เป็นของเอกชน	 โดยมีการแบ่งสัดส่วนส�าหรับใช้ในการค�านวณ
แยกตามประเภทของสถานีบริการก๊าซ	 NGV	 ท�าให้ค่าใช้จ่าย 
ด�าเนินการเฉลี่ยที่ค�านวณได้อยู่ที่	3.7346	บาทต่อกิโลกรัม

	 อย่างไรกต็าม	เพ่ือให้มกีารส่งเสริมให้การด�าเนินการสถานี
บริการก๊าซ	 NGV	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 จึงได้ค�านวณราคา
ก๊าซ	NGV	ในส่วนของค่าใช้จ่ายด�าเนินการจากเดิมที่ใช้การเฉลี่ย 
ถ่วงน�า้หนกัต้นทนุค่าใช้จ่ายด�าเนินการของ	ปตท.	และของเอกชน	 
ให้เปล่ียนเป็นค�านวณจากค่าใช้จ่ายด�าเนินการในส่วนที่เป็น
ของเอกชนอย่างเดียว	 โดยใช้สัดส่วนการด�าเนินธุรกิจจากสถานี
หลักไปสถานีลูกต่อสถานีแนวท่อตามจริงคือ	60:40	ซึ่งจากการ
ปรับปรุงการค�านวณนี้จะท�าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด�าเนินการเฉลี่ย
ที่ค�านวณได้ลดลงจากเดิมที่	 3.7346	 บาทต่อกิโลกรัม	 เป็นค่า
ใช้จ่ายด�าเนินการเฉพาะภาคเอกชนที่	 3.4367	บาทต่อกิโลกรัม	
ท�าให้ราคาขายปลีกก๊าซ	NGV	ณ	ธันวาคม	2559	อยู่ที่	12.54	
บาทต่อกิโลกรัม	

 Pool Gas Weighted average price of natural gas 
from the Gulf of Thailand, Myanmar and imported LNG 
sold to power plants of EGAT, independent power 
producer, small power producer, and other gas users 
  S Service fee for procurement and distribution 
of natural gas, unit: baht per million BTU

   • S1 Expenditure related to procurement and 
distribution of natural gas including service fees

   • S2 Risks in guaranteeing quality and quantity 
of gas as indicated in the purchase agreement between 
natural gas supplier and producer, and other purchase 
agreements between natural gas seller and user including 
other risks involved

  TdZone 1+3 Pipeline tariffs for demand charges for 
Rayong offshore pipelines (Zone 1) and onshore pipeline 
(Zone 3), unit: baht per million BTU

  Tc Pipeline tariffs for commodity charges, unit: 
baht per million BTU

 In the past, the calculation methodology for retail 
NGV price-setting (within 50-kilometre radius) was based 
on the study conducted by the Energy Research Institute 
of Chulalongkorn University. The value of operating cost 
used in this method is an average of operating costs of 
PTT and private operators. The proportion of PTT and 
private operators used is based on the classification 
of NGV service station types. The calculated average 
operating cost value was 3.7346 baht per kilogram.

 To further enhance performance and operation 
of NGV service stations, the calculation methodology 
was then revised. The revised methodology takes into 
account only operating costs from private operators, 
removing the PTT element. Moreover, it uses the actual 
ratio of business operation from main service station 
to other service stations to service stations along the 
pipelines that is 60:40. This revision of the calculation 
methodology reduces the average cost of operation from 
3.7346 baht per kilogram to 3.4367 baht per kilogram, 
leading to the retail NGV price of 12.54 baht per kilogram 
as of December 2016.
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	 จากผลการศึกษาต้นทุนราคาก๊าซ	 NGV	 ที่ศึกษาโดย
สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พบว่า	 ต้นทุน
ค่าขนส่งก๊าซ	 NGV	 นอกรัศมี	 50	 กิโลเมตรจากสถานีหลัก	 
จะอยู ่ที่	 0.0167	 บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตร	 โดยท�าการ
ประเมินต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นต่อระยะทางทุกๆ	1	กิโลเมตร
ที่เพิ่มขึ้นจากรัศมี	 50	 กิโลเมตร	 อย่างไรก็ตาม	 ณ	 ปัจจุบัน	
สนพ.	 ได้มีการปรับปรุงต้นทุนค่าขนส่งก๊าซ	NGV	นอกรัศมี	50	
กิโลเมตรจากสถานีหลัก	 มาอยู่ที่	 0.0150	 บาทต่อกิโลกรัมต่อ
กิโลเมตร	เนื่องจากราคาน�้ามันดีเซลที่ลดลงจาก	32	บาทต่อลิตร	 
มาอยู่ที่	24.56	บาทต่อลิตร	(ราคาน�า้มันดีเซลเฉลี่ย	ตั้งแต่เดือน 
มกราคม	-	ธันวาคม	2558)	

ต้นทุนค่าขนส่งก๊าซ NGV นอกรัศมี 50 กิโลเมตรจากสถานีหลัก
Cost of NGV transmission beyond 50-kilometer  radius of the main service station

 A study on NGV cost structure conducted by the 
Energy Research Institute of Chulalongkorn University 
reveals that NGV transmission cost to the areas beyond 
50-kilometer radius of the main service station was 0.0167 
baht per kilogram per kilometer. The study involved cost 
assessment for 1 kilometer of gas transmission beyond 
the 50-kilometer radius. At present, EPPO nevertheless 
revised NGV transmission cost beyond 50-kilometer 
radius of the main service station down to 0.0150 baht 
per kilogram per kilometer, primarily due to the fall of 
diesel price from THB 32 per liter to 24.56 baht per liter 
(average diesel price from January to December 2015).

	 เน่ืองจากการคิดอัตราค่าขนส่ง	 NGV	 นอกรัศมี	 50	
กิโลเมตรจากสถานีหลัก	จะส่งผลท�าให้ราคาขายปลีก	NGV	ของ
สถานีบริการในบางพื้นที่	 โดยเฉพาะสถานีบริการที่อยู่ไกลจาก
สถานแีม่มาก	เช่น	จงัหวดัเชยีงราย	มรีาคาขายปลกีทีส่งูมาก	ดงันัน้	
เห็นควรให้มีการปรับค่าขนส่งก๊าซ	NGV	นอกรัศมี	50	กิโลเมตร
จากสถานีหลกัตามระยะทางจรงิ	โดยใช้อตัราค่าขนส่งก๊าซ	NGV	
นอกรศัม	ี50	กโิลเมตรจากสถานหีลกัที	่0.0150	บาทต่อกิโลกรมั
ต่อกโิลเมตร	ในการค�านวณแต่สงูสดุได้ไม่เกนิ	4	บาทต่อกิโลกรมั	
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซ	 NGV	 ในพื้นที่
ห่างไกลจากแนวท่อสูงเกินไป	 และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้
โครงการส่งเสรมิการผลติก๊าซชวีภาพอดั	(Compressed	Biogas:	
CBG)	 ในพ้ืนที่ห่างไกลมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มากข้ึน	 
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อัตราค่าขนส่งปัจจุบัน
Current NGV transmission costs

อัตราค่าขนส่งตามผลการศึกษา จุฬาฯ 
NGV transmission costs based on the study 
conducted by Chulalongkorn University

อัตราค่าขนส่งตามผลการศึกษา จุฬาฯ (มีเพดาน)
NGV transmission costs based on the study 
conducted by Chulalongkorn University (with 
price ceiling)

ระยะทาง(กิโลเมตร) 
Distance (kilometer)

0.0120 บ./กก./กม.

0.0120 baht per kilogram per kilomete

 Incorporating an element of NGV transmission 
cost beyond 50-kilometer radius into retail NGV price 
calculation may significantly increase NGV retail price for 
service stations with great distance from the main service 
station, for example in Chiang Rai province. To avoid such 
impact on retail NGV price and to promote economic 
feasibility of compressed biogas (CBG) programs in remote 
areas, the transmission cost beyond 50-kilometer radius 
was set at 0.0150 baht per kilogram per kilometer, and 
capped at 4 baht per kilogram.
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	 สนพ.	ได้เล็งเหน็ความจ�าเป็นเร่งด่วนในการเสนอกฎหมาย
กองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	เนื่องจากที่ผ่านมาพระราชก�าหนดแก้ไข
และป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 2516	
ได้มีการใช้กลไกของกองทุนน�้ามันฯ	 ซึ่งการด�าเนินการเป็นไป
ตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว	 ปัจจุบันมีการใช้ค�าสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่	 4/2547	 เรื่องก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิง	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้กองทุนน�้ามันฯ	 เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิงและรักษาระดับราคาขายปลีกน�้ามัน
เชือ้เพลิงในประเทศจากความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิในตลาด
โลก	ทัง้นีเ้พือ่ลดผลกระทบต่อเศรษฐกจิและชวีติความเป็นอยูข่อง
ประชาชนให้น้อยที่สุด	

	 ในการบริหารจัดการกองทุนน�้ามันฯ	 ที่ผ ่านมาได้มี
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนน�้ามันฯ	เนื่องจากถูกจัดตั้งขึ้น
ตามค�าส่ังนายกรัฐมนตร	ีการใช้ประโยชน์ของเงนิกองทนุน�า้มนัฯ	 
เช่น	ความไม่เป็นธรรมในการชดเชยข้ามกลุม่ผลติภณัฑ์	การขาด
ความยืดหยุ่นของการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน�้ามัน
เชื้อเพลิงในรูปแบบอื่น	 เช่น	 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน�้ามัน 
เชื้อเพลิง	ระบบท่อส่งน�า้มันเชื้อเพลิง	ระบบคลังน�้ามันเชื้อเพลิง	
ท่าเรอืส�าหรบัขนส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิ	และการส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ทางยุทธศาสตร์	เป็นต้น

	 ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาท	อ�านาจ	หน้าที่
และการใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนน�้ามันฯ	 ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 อีกทั้งสถานการณ์ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงใน
ตลาดโลกมกัมกีารเปลีย่นแปลงในลกัษณะผนัผวนอยูต่ลอดเวลา	
อันจะท�าให้มีผลกระทบต่อระดับราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง
ในประเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการรักษาเสถียรภาพของระดับ
ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ	 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนเกินสมควร	ประกอบกับเพื่อ
ให้การบริหารกองทุนน�้ามันฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 มี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	 มีความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ	 มีกลไกในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากเช้ือเพลิง
ชีวภาพภายในประเทศ	 เพื่อประโยชน์ความมั่นคงด้านพลังงาน	
และป้องกันการแทรกแซงการใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเกิน
วัตถุประสงค์ที่แท้จริง	 อีกทั้งเพื่อให้มีกฎหมายในการบริหาร
กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลิงเป็นไปตามนติวิธิ	ีจงึต้องมกีารด�าเนนิการ
ยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	....	ขึ้นใหม่

	 ในการด�าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 ....	 กบง.	 ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
แนวทางปฏิ รูปกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 
ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน	 

  EPPO realized the urgency in and importance of 
proposing a legislative support for the Oil Fund. Thus 
far, the Oil Fund has been endorsed by the Emergency 
Decree on Remedy and Prevention of Shortage of 
Petroleum Oil, B.E. 2516 (AD 1973), which provides the 
Prime Minister with extensive authority in designating 
measures to remedy and prevent petroleum oil shortage. 
Consequently, the Prime Minister Order No. 4/2547 was 
issued on the topic, indicating the objective of the Oil 
Fund, as a mechanism to prevent petroleum oil shortage 
and to stabilize domestic oil price, hence reducing the 
potential impacts of global oil price volatilities.

 There has been challenges and concerns regarding 
the establishment and the management of Oil Fund 
levies since the Oil Fund was created by the Order 
of the Prime Minister. Additionally, there are on-going 
concerns regarding the following management issues: 
unfair cross-subsidies among petroleum product groups; 
and lack of flexibility to address other key challenges 
related to petroleum oil shortage namely infrastructure 
investment in oil pipeline network, oil depot network, 
and transportation port, and strategic oil reserve.

 For the following reasons, a draft Act on Oil Fund 
to govern and provide legal support was proposed: to 
provide clear roles, responsibilities and the efficient 
utilization of the Oil Fund; to stabilize domestic oil 
price, hence reducing potential impacts of global oil 
price fluctuation on local economy and well-beings; 
to improve efficiency and transparency of Oil Fund 
management to the public; to develop the mechanism 
to support the development of domestic biofuel, as 
means to improve energy security; to prevent political 
interference on the operation of Oil Fund which will 
deviate the use of the Oil Fund from its actual purposes ; 
and to have a legislation in managing the Oil Fund in a 
juristic method manner.

 Concerning the legislative drafting procedure of 
the Act, as a first step, the Committee of Energy Policy 
Administration (CEPA) appointed a sub-committee 
to consider framework on the Oil Fund reform.   
The sub-committee comprised of representatives from 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
Draft Oil Fund Act of B.E. ...
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ท�าหน้าที่ศึกษาแนวทางในการปฏิรูปบทบาท	 หน้าที่	 และการ
ใช้ประโยชน์ของกองทุนน�า้มันฯ	 และด�าเนินการยกร่างพระราช
บัญญัติกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	....		

	 ต่อมา	สนพ.	ได้ด�าเนินการน�าร่างพระราชบัญญัติกองทุน
น�้ามันเชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 ....	 เสนอ	 กบง.	 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานเป็นประธาน	 เพื่อพิจารณาและได้เห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	....	เมื่อวันที่	7	
มีนาคม	2559	และต่อมาเมื่อวันที่	11	มีนาคม	2559	ได้น�าเสนอ	
กพช.	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และมีมติเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	พ.ศ.	....	และมอบหมาย
ให้กระทรวงพลังงานด�าเนนิการตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร	ีพ.ศ.	2548	ต่อไป

	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	
2559	ได้มมีตเิหน็ชอบร่างพระราชบญัญติักองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ	
พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ	และให้น�าข้อคิดเห็นของ
กระทรวงต่างๆ	ไปปรับปรงุในขัน้ตอนการพจิารณาของส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

public sector and energy experts whose responsibilities 
is to conduct an assessment on potential reforms of 
roles, responsibilities, the management of levies from 
Oil Fund and draft the Act.

 Building on the sub-committee’s inputs, EPPO then 
submitted the draft Oil Fund Act B.E. ... to CEPA, with 
the Minister of Energy Ministry as the chair, for approval 
on March 7, 2016. Then, on March 11, 2016, the draft 
Act was forwarded to National Energy Policy Council 
(NEPC), with the Prime Minister as the chair, for approval. 
Following the approval received, the Ministry of Energy 
was assigned to submit the draft law to the Council of 
Ministers for further approval.

 On August 17, 2016, the Council of Ministers 
approved the draft Act proposed by the Ministry of Energy 
and requested the Ministry of Energy to take into account 
suggestions from other ministries for improvement prior 
to the submission to the National Assembly.

	 (1)	รกัษาเสถยีรภาพระดับราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิในประเทศ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน�้ามัน
เชื้อเพลิง	

	 (2)	สนับสนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคา 
ที่สามารถแข่งขันกับน�้ามันเชื้อเพลิงได้

	 (3)	บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส

	 (4)	สนับสนุนการลงทุนในการส� ารองน�้ ามันทาง
ยุทธศาสตร์	 เพ่ือป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิง	
และเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน

	 (5)	สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน�้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงทางด้านพลังงาน	

	 โดยมีส�านักงานกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	เป็นหน่วยงานใน
การด�าเนินการตามภารกิจ	 ซึ่งมีผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุน
น�้ามันเชื้อเพลิงท�าหน้าที่บริหารกิจการของส�านักงานฯ	 ขึ้นตรง 
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 โดยการ 
ด�าเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่	กพช.	ก�าหนด

 (1) To stabilize domestic oil price at an appropriate 
level, particularly in the events of oil crisis.

 (2) To providing subsidies for biofuel, making it 
price-competitive with petroleum oil

 (3) To minimize impacts of oil price adjustment 
on low-income and less-privileged groups

 (4) To encourage investment in strategic oil 
reserves in order to prevent oil shortages and improve 
energy security

 (5) To support oil infrastructure investment to 
enhance national energy security

 The Office of Oil Fund will be established to 
complete the missions as outlined above. The Director 
of the Office will be responsible for overall management 
and performance of the Oil Fund, and will directly report 
to the Committee of the Oil Fund Management, following 
the policy framework and guidance assigned by NEPC.

วัตถุประสงค์ของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
มีดังต่อไปนี้
Objectives of the Oil Fund according to the draft Act of Oil Fund B.E. ...
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	 สนพ.	 และส�านักงานบริหารกองทุนพลังงาน	 (องค์การ
มหาชน)	อยูร่ะหว่างการชีแ้จงคณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะที	่5)	
ซ่ึงคาดว่าจะผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการฯ	ภายในเดอืน
เมษายน	 2560	 ทั้งนี้	 คาดว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิง	 พ.ศ.	 ....	 จะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้
ประมาณเดือนธันวาคม	2560	

 EPPO and Energy Fund Administration Institute 
(Public Organization) are in the process of providing 
further clarification and views to the Council of State 
(Group 5) for consideration. The Council of State is 
anticipated to provide approval for the draft Act by April 
2017. Consequently, the Act is expected to be published 
in the Government Gazette by December 2017.

การด�าเนินการในปัจจุบัน
Recent Development

 On May 7, 2015, the Cabinet acknowledged the 
proposal on electric vehicles made by the National 
Reform Council, and designated Ministry of Energy as 
a focal point. The focal point will receive reports on 
the topic submitted by the Energy Reform Committee, 
prepare summaries of  views and suggestions of 
the National Reform Council, and review them in 
collaboration with other relevant agencies. Based on 
the review of these documents, the focal point will 
propose practical approaches to promote EV use in 
Thailand. The promotion of EV is expected to: increase 
energy consumption efficiency, enhance national 
energy security, provide alternative energy option, and 
reduce dependence on oil imports, while generating 
positive impacts on the environment. On June 11, 2015, 
the Ministry of Energy organized a meeting with key 
stakeholders, and arrived at a conclusion to concentrate 
the promotion efforts on public transport vehicles as an 
initial step, followed by a wider replication on privately-
owned vehicles. The Ministry of Energy accordingly 
forwarded the suggestion to the Cabinet.

 Consequently, the Ministry of Energy developed 
a strategic plan to promote the use of EV in Thailand, 
comprising of three phases of implementation.  
The National Energy Policy Council (NEPC) approved the 
plan on March 11, 2016.

	 คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ได้มีมติเมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	
2558	 รับทราบตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ	 และมอบหมาย
ให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักให้รับรายงานของ 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	 เรื่องการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย	 พร้อมทั้งสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 ก�าหนดวิธีการและแนวทางการในการปฏิบัต ิ
เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่าง
แพร่หลาย	เพ่ือเป็นการปฏริปูการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	 เพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน	 
และลดการพ่ึงพาน�า้มนัเชือ้เพลงิทีจ่ะต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	
รวมทัง้ยงัเป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อม	และเม่ือวนัที	่11	มถินุายน	2558	 
กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	
โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรมุ่งเน้นการส่งเสริม 
ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะก่อน	แล้วจงึขยายผล 
ไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลต่อไป	 และกระทรวง
พลังงานได้น�าเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ	ครม.	แล้ว

	 ต่อมา	 กระทรวงพลังงาน	 จึงได้จัดแผนการขับเคลื่อน
ภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	
ในประเทศไทย	ซึ่ง	กพช.	ได้มีมติเห็นชอบ	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	
2559	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	ได้ที่	www.eppo.go.th.

To	follow	activities	and	key	achievements	of	the	draft	Oil	Fund	Act	of	B.E.	...,	please	visit	www.eppo.go.th

แผนการขับเคล่ือนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) ในประเทศไทย
Strategic plans to promote the use of electric vehicle (EV) in Thailand



49

An
nu

al
 R

ep
or

t 2
01

6 
 l 

 E
ne

rg
y 
Po

lic
y 
an

d 
Pl
an

ni
ng

 O
ffi
ce

 (E
PP

O
)

 ระยะที่ 1 : การเตรียมความพร้อมการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า (พ.ศ. 2559 - 2560) มุ่งเน้นการน�าร่องการใช้งานกลุ่ม
รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้าน
อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิด้านสาธารณปูโภค	การสนบัสนนุด้านภาษ	ี
และการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ	 รวมถึงอัตรา 
ค่าบริการส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	

 ระยะที่ 2 : การขยายผลการด�าเนินงานกลุ่มรถโดยสาร
สาธารณะและเตรียมความพร้อมส�าหรับการส่งเสริมรถยนต์
ไฟฟ้าส่วนบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563) ได้แก่	การสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามจ�านวนรถโดยสารสาธารณะ
ที่จะเพิ่มในช่วงเวลา	 พ.ศ.	 2561	 -	 2563	 การก�าหนดรูปแบบ
และมาตรฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการขออนุญาตในการ
ให้บริการอัดประจุไฟฟ้า	 การศึกษาและก�าหนดมาตรการเพื่อ
จูงใจให้เอกชนลงทุนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า	การศึกษาและ
ทบทวนโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้า	และอตัรา
ค่าบริการส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
 ระยะที่ 3 : การขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า
ส่วนบุคคล (พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป)	 ได้แก่	 การสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จะเพิ่มขึ้น	 การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการการอดัประจุไฟฟ้าอจัฉรยิะ	(EV	Smart	Charging)	
และการพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
ร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	(Vehicle	to	Grid	:	V2G)

 Phase 1: Preparation and piloting (2016 - 2017) 
involves piloting the use of EV on public transport 
vehicles, and improve enabling conditions related to 
public utility, relevant tax, legislation, regulation, and 
service fee.

 Phase 2: Replication on other public transport 
vehicles, and preparation for privately - owned 
vehicles (2018 - 2020) during Phase 2, efforts will be 
concentrated on promoting infrastructure development 
in accordance with the increased number of public 
transport vehicles in that period. It will also involves 
developing standards for charging stations, and 
application procedures for charging station business, 
and conducting studies on potential policy measures to 
encourage private investment in charging stations, price 
structure for EVs, and service fee for charging stations.

 Phase 3: Replication on privately owned 
vehicles (2021 onward) the emphasis of Phase 3 
will be on EV-related infrastructure development in 
corresponding to the number of increased privately 
owned EV. Such infrastructure includes management 
system for EV Smart Charging and Vehicle to Grid (V2G).

ความคืบหน้าการด�าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งาน 
ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
Progress of the strategic plan to promote the use of EV in Thailand to date 

 Ministry of Energy led by EPPO established a 
working group to conduct a study and develop a strategic 
plan for EV-related infrastructure development in 
Thailand. The primary objective of the plan is to create 
a comprehensive enabling environment for EV use, 
including identifying gaps in public utility and existing 
legal frameworks, and assessing potential risks and 
impacts on national electricity infrastructure.

 In 2016, he working group gathered and synthesized 
relevant information from various stakeholders to prepare 
the plan on EV-related infrastructure development in 
Thailand. the working group conducted the following 
studies: (1) approaches to develop charging stations;  
(2) management of load pattern and quality of electricity 
converted from EV; and (3) analysis of supportive legal 
framework for EV use in Thailand. Moreover, the working 

	 กระทรวงพลังงาน	 โดย	 สนพ.	 ได้มีการแต่งตั้งคณะ
ท�างานศึกษาและจัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า 
เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย	 เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับการใช้งานในอนาคตอย่างรอบคอบ	 ท้ังด้าน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของประเทศ	ข้อจ�ากัดทาง
ข้อกฎหมายต่างๆ	 และการพิจารณานโยบายส่งเสริมเร่งด่วน 
ที่เป็นไปได้

	 ในปี	 2559	 คณะท�างานฯ	 ได้มีการบูรณาการข้อมูล 
จากหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดท�าแผน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย	 โดยได้มีการศึกษาเรื่องต่างๆ	 ดังนี้	 (1)	 การ
ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา	 สถานีอัดประจุไฟฟ้า 
(2)	 การศึกษา	 การจัดการ	 Load	 Pattern	 และมาตรฐาน
คณุภาพไฟฟ้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	 
และ	(3)	การศกึษา	วเิคราะห์กฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่รองรบัการ 
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group tracked progress of EV pilot projects conducted by 
diverse stakeholders, and initiated preparatory activities 
for public utilities to facilitate the adoption of EVs in 
Thailand. Progress to date of different pilot projects is 
summarized below.

ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	รวมทัง้ได้มกีารประสาน	ตดิตามความคืบหน้า 
การด�าเนินโครงการน�าร่องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถ
โดยสารสาธารณะและการเตรยีมความพร้อมด้านสาธารณปูโภค
แผนการขับเคล่ือนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 ในประเทศไทย	 ในระยะที่	 1	 และมีความ
คืบหน้าในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานต่างๆ	 สรุป
ได้ดังนี้

	 2.	โครงการน�าร่องของการไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)
	 		 Pilot	project	of	Metropolitan	Electicity	Authority	(MEA)

  1.1) Electric minibus, and charging station. 
EGAT will rent one electric minibus for five years  
(2017-2021), and will install one charging station inside 
EGAT headquarter compound. The EV will be used as a 
shuttle bus for visitors of the EGAT Learning Innovation 
Center. The budget for this pilot project was THB 10.8 
million.

  1.2) Smart grid technology. Through this 
project, EGAT intended to adopt smart grid technology 
in managing electricity consumption of EV. Consequently, 
EGAT on-going studies focus primarily on identifying 
information technology systems to connect demand 
response automation service with charging stations, 
and software functions to manage electricity demand 
of charging stations. 

  1.3 )	 High energy performance standard and 
labelling. EGAT in collaboration with Thai Industrial 
Standards Institutes (TIS) aimed to develop High 
energy performance standard and labelling for three 
classifications of EVs: electric motorcycle, electric car, 
and electric minibus. At present, standards and criteria for 
assessing energy efficiency of EVs are being developed.

	 	 1.1)		โครงการน�าร ่องสาธิตการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้ารถยนต์มินิบัสไฟฟ้า	 และสถานีอัดประจุไฟฟ้าจ�านวน	 1	
สถานี	 เพื่อรับส่งผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้	 กฟผ.	
(ส�านกังานกลาง)	กฟผ.	จะด�าเนนิการโดยการเช่ารถมนิบิสัไฟฟ้า
จ�านวน	1	คัน	พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า	จ�านวน	1	สถานี	
โดยจะมรีะยะเวลาการเช่ารวม	5	ปี	(2560	-	2564)	ใช้งบประมาณ	
10.8	ล้านบาท	

	 	 1.2)	 โครงการน�าร่องการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด
เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า	 อยู่ระหว่างศึกษา
ข้อมูลด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศที่จะเชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Demand	 Response	 Automation	
Server)	กับสถานีอัดประจุไฟฟ้า	 รวมทั้งศึกษาฟังก์ชันที่จ�าเป็น
ของระบบซอฟต์แวร์ส�าหรบับรหิารจดัการความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า	

	 	 1.3)		โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์
ประสิทธิภาพขั้นสูงรองรับการติดฉลากเบอร์	5	ส�าหรับยานยนต ์
ไฟฟ ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ ้า	 เป ็นโครงการที่ 	 กฟผ.	 
ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	
โดยมีเป้าหมายการส่งเสริม	3	ประเภท	 ได้แก	่ รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า	 รถยนต์ไฟฟ้า	 และรถยนต์มินิบัสไฟฟ้า	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคและมาตรฐานการทดสอบ
ด้านประสิทธิภาพพลังงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปก�าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพและแนวทางส่งเสริมโครงการที่เหมาะสมต่อไป

	 กฟน.	 ได้ด�าเนินโครงการการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า	 
4	 สถานี	 เพื่อรองรับโครงการน�าร่องรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	 ซึ่งปัจจุบันอยู ่
ระหว่างการออกแบบสถานีอดัประจุไฟฟ้าและจัดเตรียมสายป้อน
เพื่อรองรับโหลดของทั้ง	 4	 อู่	 ที่	 ขสมก.	 จะมีการน�ารถโดยสาร
สาธารณะไฟฟ้ามาใช้งาน	ทั้งนี้	หาก	ขสมก.	จัดหารถแล้วเสร็จ	
กฟน.	ก็สามารถด�าเนินการติดตั้งได้ทันที

 MEA launched a project to install four charging 
stations to facilitate the pilot project of Bangkok Mass 
Transit Authority (BMTA). The charging station designs are 
being deigned and the feeders are being prepared for four 
electric bus stations. MEA will install the charging stations 
and the systems after BMTA electric bus procuring process 
is done.   

	 1.	โครงการน�าร่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ประกอบด้วย
	 	 Pilot	project	of	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	(EGAT)	comprises	of
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	 3.	โครงการน�าร่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ประกอบด้วย
	 		 Pilot	Pilot	project	of	Provincial	Electricity	Authority	(PEA)

	 4.	โครงการน�าร่องของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(ปตท.)	
	 	 Pilot	project	of	PTT	Public	Company	Limited

 	 โครงการน�าร่องรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าและ 
จัดตัง้สถานอีดัประจุไฟฟ้าจ�านวน	4	แห่ง	เพ่ือรองรับนกัท่องเทีย่ว
เส้นทางสุวรรณภูม ิ- พัทยา มีระยะเวลาด�าเนินโครงการทั้งหมด	
24	 เดือน	 ระยะเวลา	 6	 เดือนแรก	 จะด�าเนินการติดตั้งสถานี 
อัดประจุไฟฟ้า	และหลังจากนั้นจะด�าเนินการวิ่งทดสอบภายใน
หน่วยงานของ	กฟภ.	เป็นเวลา	6	เดือน	จึงจะน�าไปด�าเนินการ
ทดลองวิง่ไปกลับระหว่างสนามบนิสวุรรณภมูิ - พทัยา	เป็นระยะ
เวลา	12	เดือน	

   The pilot project involves the use of EVs, and 
installation of four charging stations to accommodate 
tourists on Suvannabhumi airport - Pattaya route. The 
project is expected to take 24 months to complete. 
Installation of charging stations will be completed during 
the first six months, followed by conducting EV trials 
within PEA compound for another six months. Then, the 
EVs will be used for the designated route for 12 months.

	 5.	โครงการน�าร่องขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	
	 		 Pilot	project	of	PTT	Public	Company	Limited

	 ปตท.	ได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องรถโดยสารรบัส่งพนกังาน	
ปตท.	 ส�านักงานใหญ่	 -	 BTS	 สถานีหมอชิต	 ซึ่งปัจจุบัน	 ปตท.	 
คาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้บรกิารได้ช่วงไตรมาสแรกของปี	2560	

 PTT intended to pilot the use of EV, as shuttle 
buses for employees travelling from PTT Headquarter 
to Morchit Bangkok Mass Transit System (BTS) station. 
Tentatively, the EV shuttle buses will begin operating in 
the first quarter of 2017.

	 	 ขสมก.	ได้ด�าเนินโครงการจัดหารถโดยสารสาธารณะ
ไฟฟ้า	 จ�านวน	 200	 คัน	 รวมทั้งมีแผนที่จะน�ารถโดยสาธารณะ
ไฟฟ้ามาใช้งาน	และติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่อู่ต่างๆ

 BMTA procured 200 electric vehicles and identified 
targeted routes and location for installing charging 
stations.

จุดที่	3.	จุดพักรถ	มอเตอร์เวย์	ชลบุร	ี-	พัทยา	(ขาเข้า)
Stop		3:		Motorway	Chonburi-Pattaya	service	center		
	 	 (inbound)

จุดที่	2.	จดุพกัรถ	มอเตอร์เวย์	ชลบรีุ	-	พัทยา	(ขาออก)
Stop		2:		Motorway	Chonburi-Pattaya	service	center		
	 	 (outbound)

จุดที่	4.		พัทยา
Stop		4:		Pattaya

จุดที่	1.		สนามบินสุวรรณภูม	ิหรือ	สจล.
Stop		1:		Suvannabhumi	airport

	 6.	โครงการน�าร่องของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)
	 	 Pilot	project	of	Energy	Policy	and	Planning	Office	(EPPO)

	 สนพ.	 ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน	 ได้ด�าเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานี
อัดประจุไฟฟ้า	 (Charging	 Station)	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย	โดยคาดว่า
จะมีจ�านวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น	100	สถานี	ภายใน
เวลา	3	ปี	

 With a support from the Energy Conservation 
Promotion Fund, EPPO launched a project to promote 
investment in charging stations for public and private 
organizations, in preparation for anticipated increase 
of EV in the foreseeable future, and as means to build 
confidence in the use of EV in Thailand. Consequently, 
the number of charging stations is expected to increase 
to 100 stations within three years.
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	 กระทรวงพลังงาน	 โดย	 สนพ.	 ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 ได้แก	่ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 
(ส�านกังาน	กกพ.)	กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	
(พพ.)	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 การไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 สถาบันวิจัย	
และสถาบนัการศกึษา	ได้จัดท�าแผนการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน
ด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น	พ.ศ.	2560	-	2564 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท
การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย	 พ.ศ.	 
2558	-	2579	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการน�าไป
ปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม	โดย	กบง.	ได้พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
แผนการขับเคล่ือนดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 18	 พฤศจิกายน	 2559	
สรุปสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 วัตถุประสงค์
	 แผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย	 ในระยะส้ัน	 พ.ศ.	 2560 - 2564	 จัดท�าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงการน�าร่อง
เพื่อทดสอบความเหมาะสมทางเทคนิคและความคุ้มค่าของการ
ลงทุนในแต่ละเทคโนโลยี	และน�าผลที่ได้จากการศึกษา	ทดสอบ	
และวิจัยส�าหรับแต่ละเทคโนโลยีในโครงการน�าร่องมาพิจารณา
ทบทวนถึงความเหมาะสมในการน�าไปใช้พัฒนาจริงในระยะ 
ต่อไป 
 แนวทางการด�าเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด
ของประเทศไทยระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564
	 การด�าเนินการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย	
ในระยะสั้น	 ได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน	
5	เทคโนโลยีหลัก	ได้แก่	ระบบบริหารจัดการพลังงาน	(Energy	
Management	 System:	 EMS)	 การออกแบบกลไกราคาและ 
สิ่งจูงใจ	และการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า	(Pricing	
and	Incentive	Design	and	Demand	Response)	ระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าขนาดเล็ก	 (Micro	 Grid)	 ระบบกักเก็บพลังงาน	 (Energy	
Storage	 System:	 ESS)	 และการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy	 Forecast	
System)	ภายใต้	3	เสาหลัก	ดังนี้

 Ministry of Energy, led by EPPO, in collaboration 
with relevant government agencies, including Office of 
Energy Regulatory Commission (ERC), Department of 
Alternative Energy Development and Effciency (DEDE), 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 
Provincial Electricity Authority (PEA), Metropolitan 
Electricity Authority (MEA), research institutes, and 
universities, has developed a strategic plan to accelerate 
smart grid development in Thailand in a short-term 
(2017 - 2021) to facilitate  efficient and smooth 
implementation of Master Plan for Thailand Smart Grid 
Development (2015 - 2036). The Committee on Energy 
Policy Administraion (CEPA) approved the strategic plan 
on November 18, 2016. The summary of the strategic 
plan is provided below.

	 Objectives
 Key objectives of the strategic plan are to pilot and 
assess technical and financial feasibility of various smart 
grid technologies, and to provide recommendations for 
further adoption and application of the technologies.

	 Approaches	 to	 accelerate	 smart 	 gr id	 
development 	 in 	 Thai land	 in 	 a 	 short-term	 
(2017 - 2021)
 To advance adoption of smart grid technology 
in Thailand in a short-term, there are five prioritized 
technologies: energy management system (EMS), pricing 
and incentive design and demand response, micro grid, 
energy storage system (ESS), and renewable energy 
forecast system. These technologies could be classified 
under three pillars.

แผนการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน 
พ.ศ. 2560 - 2564
Strategic plan for accelerating smart grid development in Thailand in  
a short term (2017 - 2021)

	 (1)	เสาหลักที่	1:	การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า
และระบบบริหารจัดการพลังงาน

	 (2)	 เสาหลักที่	 2:	 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียน

	 (3)	เสาหลักที	่3:	ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็และระบบ
กักเก็บพลังงาน

	 1st	 pillar:	 Demand	 response,	 and	 energy	
management	system

 2nd	pillar:	Renewable	energy	forecast	system

	 3rd	pillar:	Micro	grid	and	energy	storage	system
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กระบวนการขับเคลื่อนภายใต้แผนการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย  
ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564
Procedures to accelerate smart grid development in Thailand in a short-term  
(2017 - 2021)

 Significant procedures to accelerate smart grid 
development include conducting studies and research, 
pilot and demonstration, and preparation for commercial 
use. Additional to these fundamental procedures, 
other essential elements that need to be performed in 
parallel are in-country capacity-building, communication 
and enhanced awareness among stakeholders and 
public, preparation for financial support, and drafting of 
medium-term strategic plan to further advance smart 
grid development in Thailand. Primary elements of the 
short-term strategic plan include the following:

 (1) Institutional structure

 Two working groups were established to steer and 
provide technical and operational supports for effective 
development of smart grid in Thailand: a steering 
committee on smart grid development in Thailand and 
a working group on smart grid development in Thailand.

		 ส�าหรับกระบวนการขบัเคลือ่นฯ	อ้างองิเสาหลกัทัง้	3	เสา 
ประกอบด้วย	 การศึกษา	 วิจัยและพัฒนา	 การน�าร่องและ
สาธิต	และการเตรียมการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์	นอกจากนี้	 
จะมีการสนับสนุนจากกิจกรรมอื่นๆ	 ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้เสาหลัก 
หน่ึงเสาหลักใด	 แต่มีความส�าคัญในภาพรวมและจ�าเป็น
ต้องได้รับการด�าเนินการคู ่ขนานไปด้วย	 ได้แก่	 การพัฒนา 
ขีดความสามารถในประเทศ	 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป	 การเตรียมการแหล่ง
เงินทุนสนับสนุน	 จนไปถึงการจัดท�าร่างแผนการขับเคลื่อนฯ	 
ในระยะปานกลาง	 ทั้งนี้	 โครงสร้างและส่วนประกอบของแผน 
การขับเคลื่อนฯ	ในระยะสั้น	มีดังนี้

 (1) การเตรียมโครงสร้าง

 เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานดา้นสมารท์กรดิของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	 จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องจัด
เตรียมโครงสร้างเพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นต่อไป	โดยประกอบ
ด้วยการจัดตั้งคณะท�างานขึ้น	 2	 ชุด	 ได้แก่	 คณะก�ากับการ 
ขับเคลื่อนแผนการด�าเนินการด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย	
และคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย

ศึกษา ทดสอบ วิจัย
Study, trial, and research

พิจารณาทบทวนบทความ เหมาะสม
 ในการน�าไปใช้พัฒนาจริงในระยะต่อไป
Practicality for future adoption and 

application of the technologies

1 ทดสอบความเหมาะสม
ด้านเทคนิค
Assess technical feasibility 

2 ความคุ้มค่าของการลงทุน
Assess financial feasibility

ระยะการพัฒนาโครงการน�าร่อง
Pilot phase

ระยะเตรียมการ พ. ศ. 2558 - 2559
Preparatory stage (2015 - 2016)

ระยะปานกลาง พ. ศ. 2565 - 2574
Medium-term (2022 - 2031)

ระยะปานยาว พ. ศ. 2575 - 2579
Long-term (2032 - 2036)

ระยะสั้น พ. ศ. 2560  -  2564
Short-term (2017 - 2021)

แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิ ของประเทศไทย พ. ศ. 2558  -  2579
Master Plan for Thailand Smart Grid Development (2015 - 2036)

แนวทางการด�าเนินการ
Approaches for implementation

เสาหลักที่ 2 
2nd pillar

ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

Renewable energy 
forecast system 

(RE Forecast)

เสาหลักที่ 3
3rd pillar

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กและระบบกักเก็บ

พลังงาน

Micro grid and energy 
storage system

(Micro grid & ESS) 

เสาหลักที่ 1
1st pillar

การตอบสนองด้านความ
ต้องการไฟฟ้าและระบบ
บริหารจัดการพลังงาน

Demand response, and 
energy management 

system

(DR & EMS)

แผนขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
Strategic plan for accelrating smart grid development in Thailand

วัตถุประสงค์
Objectives
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 (2) 1st Pillar: Demand response & energy 
management system

 The first pillar involves conducting research, trials 
and demonstration, and preparation for commercial use 
of demand response and energy management system. It 
is expected that such system will reduce power purchase 
during the peak period up to 350 MW, increase private 
sector participation in demand response, and spur 
development of semi-automated demand response.

 (3) 2nd Pillar: renewable energy forecast 
system

 The second pillar involves conducting research, 
trials and demonstration, and preparation for commercial 
use of renewable energy forecast. The ultimate goal is 
to establish a center of renewable energy forecast in the 
future.

  (4) 3rd Pillar: micro grid and energy storage 
system

 The third pillar involves conducting research, trials 
and demonstration, and preparation for commercial use 
of micro grid and energy storage system. The ultimate 
goal is to develop three projects of commercial micro grid 
system with islanding energy storage system in various 
locations, such as smart cities, special economic zones, 
and remote areas.

 (5) Increased in-country smart grid capacity

 Increased in-country smart grid capacity  is 
comprised of the research and development of smart grid 
technology grid in order to reduce reliance on imports, 
capacity building, and institutional developments to 
support the acceleration of smart grid development.

 (6) Improved communication and awareness 
among stakeholders

 Establishing a smart grid  information center that 
is dedicated for communicating and raising awareness 
on smart grid among stakeholders and general public.

 (7) Preparation of financial support

 To encourage public-private investment in smart 
grid development, and to seek financial sources for 
commercialization smart grid, it is important to compile 
and integrate financial strategies of relevant agencies, 

 (2) เสาหลักที่ 1: การตอบสนองด้านความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน

	 การศึกษาวิจัย	 การสาธิตน�าร่อง	 และการเตรียมการ
ส�าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส�าหรับการตอบสนองด้านโหลด
และระบบบริหารจัดการพลังงาน	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการรับ
ซ้ือก�าลังไฟฟ้าที่ลดลงได้ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
(Negawatt)	 ปริมาณ	 350	 เมกะวัตต์	 การสนับสนุนการ 
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการตอบสนองด้านโหลด	
และการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ	 
(Semi-Automated	Demand	Response)

 (3) เสาหลักที่ 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
พลังงานหมุนเวียน 

	 การศึกษาวิจัย	 การสาธิตน�าร่อง	 และการเตรียมการ
ส�าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส�าหรับระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ 
ผลติไดจ้ากพลงังานหมนุเวยีน	เพ่ือน�าไปสูเ่ปา้หมายในการจดัตัง้
ศูนย์พยากรณ์ฯ	ต่อไป

 (4) เสาหลักที่ 3: ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

	 การศึกษาวิจัย	 การสาธิตน�าร่อง	 และการเตรียมการ
ส�าหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส�าหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็กและระบบกักเก็บพลังงาน	 เพื่อน�าไปสู ่เป้าหมาย 
ในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กเชิงพาณิชย์อันมี 
ระบบกักเก็บพลังงานเป็นส่วนสนับสนุนการแยกตัวอย่าง 
เป็นอิสระ	 (Islanding)	 จ�านวน	 3	 โครงการในพื้นที่ศักยภาพ	 
เช่น	 เมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City)	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 
และพื้นที่ห่างไกล	เป็นต้น

 (5) การพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดใน
ประเทศ

	 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อ
ทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ	การพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ด้านสมาร์ทกริด

 (6) การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

	 การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทยเพือ่
เป็นศนูย์กลางในการออกแบบช่องทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์	
รวมถึงกระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป

 (7) การเตรียมการแหล่งเงินทุนสนับสนุน

	 การรวบรวมแผนการลงทุนของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้
เป็นไปอย่างสะดวกมากขึน้	การปรบักระบวนการและกฎระเบยีบ
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ต่างๆ	 เพื่อให้เอื้อต่อการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในด้านสมาร์ทกริด	 การจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ	 เพื่อขับเคลื่อน
การด�าเนินการด้านสมาร์ทกริดเชิงพาณิชย์

 (8) การจัดท�าร่างแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดในระยะปานกลาง

	 การจัดท�าร่างแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 
สมาร์ทกริดของประเทศไทย	 ในระยะปานกลาง	 เพื่อให้มีความ
ต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะสั้นไปสู่ระยะกลางในปี	 
พ.ศ.	2564	–	2565

to adjust certain procedures and regulations, and to 
facilitate access to existing financial sources.

 (8) Development of medium term strategic 
plan to accelerate smart grid development in 
Thailand

 To ensure smooth transition and continuity of 
smart grid development from short to medium term, 
the development of a strategic plan to guide smart grid 
development in a medium term is necessary.

กรอบงบประมาณการด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย ในระยะสั้น พ.ศ. 2560 - 2564
Budget framework for the implementation of strategic plan for accelerating smart grid  
development in Thailand in a short-term (2017 - 2021)

 Budget framework for the strategic plan 
implementation is derived by combining the budget 
framework of organizations involved, namely EPPO, 
ERC, EGAT, PEA, MEA, and other research institutes and 
universities. The combined total budget is expected to 
be approximately THB 2,082 million.

	 กรอบงบประมาณการด�าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ	
เป็นการประมาณการกรอบวงเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานตามแผน
ขับเคลื่อนฯ	 ของหน่วยงานต่างๆ	 อาทิ	 สนพ.	 ส�านักงาน	 กกพ.	 
การไฟฟ้าทัง้	3	แห่ง	สถาบนัวจัิย	และสถาบนัการศกึษา	ฯลฯ	โดย
ครอบคลุมถงึงบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุติัแล้ว	และคาดว่าจะได้
รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น	2,082	ล้านบาท	

เป้าหมายและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
Goals	and	expected	outcomes

	 เป้าหมายในภาพรวมของแผนขบัเคลือ่นฯ	คือ	การเกดิข้ึน 
ของธุรกิจด้านสมาร์ทกริดเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยภายในป	ี
2564	โดยเป้าหมายและผลประโยชน์ในภาพรวมจะเกิดขึ้นภาย
ใต้เป้าหมายของแต่ละแผนงานของแผนขับเคลื่อนฯ	สรุปได้ดังนี้

 (1) เสาหลักที่ 1 : การตอบสนองด้านความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงาน

	 	 เกิดการรับซื้อก�าลังไฟฟ้าที่ลดลงได้ในช่วงท่ีเกิด
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด	 หรือการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าแบบ	
Negawatt	เป็นปริมาณ	350	เมกะวัตต์	ท�าให้สามารถลดภาระ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเฉพาะช่วงที่เกิดความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุด	(Peaking	Power	Plant)	ใหม่ได	้โดยภาคเอกชนจะ
เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการด�าเนินการตอบสนองด้านความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า	ทั้งนี้จะเกิดหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็น
ผู้รวบรวมความต้องการใช้ไฟฟ้า	(Load	Aggregator)	นอกจากน้ี	
การด�าเนินการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าจะได้รบัการ
พัฒนาให้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น	ส่งผลให้สามารถด�าเนินการ 
ลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่เกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
ได้อย่างรวดเร็ว	และเป็นการตอบสนองที่ทันท่วงทีมากขึ้น

 Overall goal of the strategic plan is to commercialize 
smart grid technology in Thailand by 2021. Below is the 
summary of goals and expected outcomes of each pillar 
under the strategic plan.

 (1) 1st pillar: Demand response, and energy 
management system 

 The concept of negawatt - consumers to sell 
back unused energy especially during peak hours - will  
be adopted, at the amount of 350 MW. This could 
theoretically reduce burden of developing additional 
peaking power plan. Private sector will have a crucial 
role in responding to demand for energy, and a new 
agency will be established to perform the role of load 
aggregator. Additionally, energy demand response system 
will increasingly become automated, leading to rapid 
responses during peak hours.
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 (2) เสาหลักที่ 2 : ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

	 	 เกิดศูนย ์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 โดยเน้นการพยากรณ์ในพื้นที่ที่มีความจ�าเป็นก่อน
เป็นล�าดบัแรก	เช่น	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	โดยศูนย์พยากรณ์
ดังกล่าวสามารถสนับสนุนการสั่งจ่าย	 (Dispatch)	 ไฟฟ้าของ
หน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง	 3	 แห่ง	 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
ทันต่อสถานการณ์มากขึน้	นอกจากนี	้ศูนย์พยากรณ์ฯ	จะสามารถ
มีส่วนสนับสนุนให้สามารถเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียน
ที่มีความผันแปร	(Variable	Renewable	Energy:	VRE)	อาทิ	
พลังงานแสงอาทิตย	์ และพลังงานลม	 เข้ามาในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศไทยได้มากขึ้น

 (3) เสาหลักที่ 3 : ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

	 	 เกิดการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
เชิงพาณิชย์จ�านวน	 3	 โครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	 เช่น	 เมือง
อัจฉริยะ	 (Smart	 City)	 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 และพื้นที่ 
ห่างไกล	ส่งผลให้ความมัน่คงด้านไฟฟ้าในพืน้ทีด่งักล่าวมมีากขึน้	
รวมถึงท�าให้การบริหารจัดการการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด ปี 2564

 (2) 2nd pillar: Renewable energy forecast 
system  

 A renewable energy forecast center will be 
established to provide forecast particularly for areas with 
priority, such as the northeastern region. The forecast 
system is expected to drive improved efficiency of overall 
dispatch from EGAT, PEA, and MEA, and promote the 
integration of variable renewable energy (VRE), including 
solar and wind, into national power grid.

 (3) 3rd pillar: Micro grid and energy storage 
system

 A total of three pilot projects on commercial micro 
grid network system will be launched in potential areas 
including smart city, special economic zone, and rural 
area. The projects are anticipated to enhance energy 
security, and improve efficiency in electricity generation 
and consumption in the pilot areas.
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ผลการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่ 
อนุมัติโดย กพช. ปี 2559 
Performance monitoring and evaluation outcomes of policies, plans, and 
measures approved by NEPC in 2016

	 สนพ.	ได้ด�าเนนิโครงการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ตามนโยบาย	แผน	และมาตรการที่อนุมัติโดย	กพช.	ซึ่งเป็นการ
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน	 ในช่วงปี	 2556 - 2559 
	โดยมมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นทีป่รกึษาโครงการ	ส�าหรบั
ผลการประเมินนโยบาย	แผน	และมาตรการตามมต	ิกพช.	ในช่วง
ดังกล่าว	 พบว่า	 มีมติที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว	 จ�านวน	 144	
เรือ่ง	และ	กพช.	ได้มมีตมิอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัไป
ด�าเนินการ	จ�านวน	193	มติ	โดยการประเมินผลในครั้งนี้	สนพ.	
ได้คัดเลือกเรื่องส�าคัญๆ	ที่มีผลต่อภาคเศรษฐกิจ	ภาคการลงทุน	
และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	5	เรื่อง	ดังนี้

	 1)	 มาตรการส ่งเสริมการผลิตไฟฟ ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในรูปแบบ	Feed-in	Tariff	(FiT)

	 2)	 นโยบายการส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคง
ด้านพลังงาน

	 3)	 แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ี
สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในป	ี2565 - 2566

	 4)	 แผนอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	2558 - 2579	(EEP	2015)

	 5)	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	
2558 - 2579	(PDP	2015)

	 โดยการประเมนิผลการด�าเนนิงานดงักล่าว	ใช้หลกัเกณฑ์	 
DAC	 Criteria	 for	 Development	 Assistance	 หรือ	 DAC	
Criteria	 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรระหว่างประเทศ 
เลือกใช้	โดยมีผลการประเมินฯ	ดังนี้

 1) มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ในรูปแบบ FiT	 พบว่า	 สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้	 โดย
มีก�าลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ณ	 
เดอืนกนัยายน	2559	อยูท่ี	่2,142	MW	จากเป้าหมาย	1,679	MW	 
ในปี	 2559	 เน่ืองจากรัฐได้ออกมาตรการจูงใจทางด้านราคา	 
ท�าให้มีผู ้ลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าร่วม
โครงการเป็นจ�านวนมาก

 Energy Policy and Planning Office (EPPO) conducted 
monitoring and evaluation activities to assess the 
performance of policies, plans, and measures approved 
by the National Energy Policy Committee (NEPC) during 
2013 - 2016, with a team of experts from Kasetsart 
University as advisors. During the period, NEPC approved 
144 resolutions, and assigned responsible agencies to 
implement 193 resolutions. Among these resolutions, 
EPPO has chosen five topics with important implications 
on economy, investment, and of public interest were 
prioritized for monitoring and evaluation.

 1) Feed-in Tariff (FiT) measure to promote solar power 
 2) Fuel reserve policy for energy security

 3) Management approach for natural gas 
concession due to expire in 2022 - 2023

 4) Energy Efficiency Plan 2015 - 2036 (EEP 2015)

 5) Power Development Plan 2015 - 2036 (PDP 2015) 
 DAC Criteria for Development Assistance  
(DAC Criteria), which is widely used and accepted among 
international organizations, was used for monitoring and 
evaluation these five resolutions. The outcomes of the 
monitoring and evaluation activities are described below. 

 1) Feed-inTariff (FiT) measure to promote solar 
power. The results reveal that by September 2016, the 
actual installed capacity of solar power reached 2,142 
MW, which exceeded the 2016 target of 1,679 MW. 
Primarily, this is due to price incentives in form of FiT 
provided by the government. 
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	 ซึ่งมาตรการฯ	 ดังกล่าว	 ถือว่าประสบผลส�าเร็จ	 และ
ในอนาคตเห็นควรปรับรูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เกิดการแข่งขัน	 และสะท้อน
ต้นทุนแท้จริง	 โดยใช้วิธีการแข่งขันภายใต้กลไกด้านราคา	
(Competitive	bidding)	

 2) นโยบายการส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคง
ด้านพลังงาน	 โดยปรับลดอัตราส�ารองของน�้ามันเชื้อเพลิง
ส�าเร็จรูป	จาก	6%	เหลือ	1%	ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ถังเก็บ	และลด
ต้นทนุของผู้ค้าน�า้มนั	ท�าให้เกดิการแข่งขนัในตลาดค้าปลกีน�า้มนั
มากขึ้น	มีผู้ค้าน�้ามันอิสระรายใหม่ๆ	เข้ามาเป็นผู้เล่นและลงทุน
มากขึ้น	 ซ่ึงพบว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว	้
โดยเฉพาะการแข่งขนัท่ีเข้มข้นมากขึน้	และในส่วนของการแข่งขัน
ด้านคุณภาพบริการ	 แม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีข้อจ�ากัดใน
หลายพืน้ที่	ส�าหรบัในอนาคตทางกรมธรุกจิพลงังาน	ก�าลังศกึษา
ประเด็นความเป็นไปได้ในการแยกระหว่างการส�ารองน�้ามัน 
เพือ่ความมัน่คงทางยทุธศาสตร์	และการส�ารองน�า้มนัเพือ่การค้า	
โดยการส�ารองน�้ามันเพื่อการค้าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
ตลาดเต็มรูปแบบ

 3) แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุในปี 2565 - 2566 การด�าเนินงาน
ล่าช้ากว่าแผน	 ด้วยเพราะเกิดความล่าช้าจากการขยายระยะ
เวลาพิจารณา	พ.ร.บ.	ด้านปิโตรเลียมทั้ง	2	ฉบับ	ทั้งนี้	 คาดว่า
จะสามารถด�าเนินการตามมต	ิกพช.	ได้ภายในป	ี2560	ซึ่งหาก
ล่าช้ากว่าก�าหนด	รฐัอาจจะต้องวางปรบัแผนน�าเข้า	LNG	เพือ่มา
ทดแทนปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ผลิตได้ลดลง

 4)  แผนอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2558  -  2579 (EEP 2015)  
ในปี	 2559	 มีเป้าหมายประหยัดพลังงานอยู่ที่	 1,892	 ktoe	 
ซึ่งพบว่า	 ผลประหยัด	 (ไม่รวมภาคขนส่ง)	 ยังไม่เป็นไปตามเป้า 
โดย	ณ	เดือนพฤษภาคม	2559	อยู่ที่	636	ktoe	จาก	833	ktoe	
เนื่องจากโครงการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรการสนับสนุน
ทางการเงินอยู่ระหว่างด�าเนินการ	 รวมทั้งในช่วงสถานการณ์
ราคาพลังงานขาลง	ท�าให้ผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการ 

 The implementation of solar power FiT measure 
is considered successful. In the future, it is suggested to 
use  competitive bidding as mechanism to encourage 
competition and to better reflect costs of solar power.

 2) Fuel reserve policy for energy security.	The	
policy	adjusted	the	ratio	of	petroleum	products	reserve	
from	6%	 to	1%,	hence	 increasing	 storage	area,	 and	
reducing	financial	burden	of	oil	traders.	This	improved	
competition	in	oil	retail	market	by	encouraging	new	
entrants.	The	monitoring	and	evaluation	results	reveal	
that	 the	 policy	 achieved	 the	 target	 on	 enhanced	
competition,	 particularly	 from	 the	 service	 quality	
aspect,	 but	 less	 so	 from	 the	 price	 aspect.	 The	
Department	of	Energy	Business	is	currently	conducting	
a	study	on	the	feasibility	of	fuel	reserve	disaggregation	
between	strategic	fuel	reserves	for	energy	security,	and	
commercial	fuel	reserves,	with	the	intention	to	have	
commercial	fuel	reserves	guided	completely	by	market	
price	and	mechanisms.

 3) Management approach for natural gas 
concession due to expire in 2022 - 2023.	The	actual	
implementation	was	 later	 than	 planned,	 principally	
due	to	the	extended	review	period	of	two	petroleum-
related	Acts.	The	implementation	of	this	approach	is	
anticipated	 in	 2017.	 If	 the	 schedule	 is	 delayed,	 the	
government	may	need	to	revise	LNG	import	plans	in	
order	to	compensate	the	declining	domestic	natural	
gas	production.

 4) Energy Efficiency Plan 2015 - 2036 (EEP 2015). 
	By	May	2016,	the	actual	energy	efficiency	achieved	
was	636	ktoe	(excluding	transport	sector)	and	833	ktoe	
(inclusive	of	transport	sector),	which	was	lower	than	

ข้อมูลสะสมถึง ณ ก.ย. 2559

สถานะการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
Status of installed capacity of solar power in Thailand ท�าได้จริง ก.ย. 2559

=2,142 MW

เป้าหมายในปี 2559
=1,679 MW
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ผลการด�าเนินงานตามแผน	EEP	2015

Performance	of	EEP	2015	implementation

EE1
โรงงานและอาคารควบคุม 

Designated-building and 
factory management

EE5
สนับสนุนการเงิน

Financial subsidies
 

EE6
LED 

รวม ยกเว้นขนส่ง
Total (inclusive of 
transport) / Total 

(excluding transport)

EE2
มาตรฐานอาคาร

BEC

EE3
มาตรฐานและติด
ฉลากอุปกรณ์ 

Standard criteria 
and instrument 

labeling

K
TO

E

299

2

320

259.5

417

50
13 4.5

833

636

140

Target	2559			 Projected	Dec.	2559

the	2016	target	of	1,892	ktoe.	Primarily,	this	was	due	
to	a	combination	of	the	following	reasons:	a	number	
of	 financial	 subsidy	 projects	was	 in	 the	 process	 of	
implementation,	and	declining	energy	price	reduced	
financial	 returns	 from	 energy	 efficiency	 investment.	
Moreover,	transport	measures	under	the	responsibility	
of	 Ministry	 of	 Transport	 were	 in	 the	 process	 of	
implementation,	leading	to	limited	energy	efficiency	
outcomes	in	2016.	Additionally,	the	majority	of	these	
measures	were	 voluntary	 basis,	 which	may	 not	 be	
urged	to	complete	within	the	timeframe	of	the	plan.	
The	 government	 therefore	 should	 consider	 revising	
energy	efficiency	strategies	in	response	to	energy	price	
situation,	 and	 consider	 adopting	more	 compulsory	
measures.

อนรุกัษ์พลงังานขาดความน่าสนใจ	จงึยงัไม่สามารถเกดิผลประหยดั
ได้	 นอกจากนี้	 มาตรการภาคขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงคมนาคม	 ซึง่อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	 ท�าให้
ยังไม่มีผลประหยัดเป็นรูปธรรมในปี	 2559	 รวมทั้งมาตรการ
ดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือ	 ซึ่งท�าให้ไม่สามารถเร่งรัด 
ผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้	 ดังนั้น	 รัฐควรมีการปรับ
กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาพลังงาน	 โดยอาจ
พิจารณาให้ความส�าคัญกับการใช้มาตรการภาคบังคับมากขึ้น	

 5) Power Development Plan 2015 - 2036 (PDP 
2015). The results reveal that by July 2016, the targets 
on fuel distribution and reduced ratio of natural gas 
for electricity generation were not met. The actual 
performance reached 64%, which is higher than the 
target of 59%, due to the delay in the construction 
of coal power station in response to protests by local 
communities. Additionally, renewable power generation 
and purchase of electricity from neighboring countries 
(Hongsa power plant) was lower than expected.  
The government should enhance awareness on the 
concept of clean coal power plant, and potential benefits 

 5) แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015)	พบว่า	การกระจายเชื้อเพลิง	
และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้ายังไม่เป็น 
ไปตามเป้าหมายที่วางไว ้	 โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก 
ก๊าซธรรมชาติ	 ณ	 เดือนกรกฎาคม	 2559	 อยู่ที่	 64%	 สูงกว่า 
เป้าหมายที่ตั้งไว้	 59%	 เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ล่าช้ากว่าที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งเกิดจากการต่อต้านจากประชาชนใน
พื้นที่	 รวมทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและการซ้ือ
ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน	(โรงไฟฟ้าหงสา)	ยงัต�า่กว่าเป้าหมาย	 
รัฐควรมีการทบทวนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน	 มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาด	 และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการมี 
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โรงไฟฟ้าในพื้นที่	 รวมทั้งบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ไม่ว่าจะเป็น	หน่วยงานก�ากบักจิการพลงังาน	 
การไฟฟ้าทัง้	3	แห่ง	กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง	กระทรวงมหาดไทย 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	ฯลฯ

for local communities. Furthermore, collaboration 
among relevant government agencies needs to be 
strengthened. The relevant agencies include Energy 
Regulatory Commission, Provincial Energy Authority, 
Metropolitan Electricity Authority, Electricity Generating 
Authority of Thailand, Department of Public Works and 
Town and Country Planning, Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning, and Department 
of Industrial Works.
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ปี 2558
2015

ปี 2559 ( ม.ค. - ก.ค.) 
2016 (January - July)

  พลังงานหมุนเวียน
 Renewable energy

 พลังน้�าในประเทศ
 Domestic hydropower

 พลังน้�าต่างประเทศ
 Imported hydropower

 ก๊าซธรรมชาติ
 Natural gas

 ถ่านหินน�าเข้า
 Imported coal
 ลิกไนต์

 Lignite

สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
Proportion of electricity generation classified by fuel types

	 อย ่างไรก็ดี 	 เพื่อให ้การด�าเนินงานตามมติ	 กพช.	 
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	สนพ.	จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
ติดตามและสืบค้นมติท่ีได้รับการอนุมัติจาก	 กพช.	 โดยมีการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ	 สนพ.	 (www.eppo.go.th)	 ส�าหรับ 
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	
และหน่วยงานต่างๆ	 สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลมติ	 กพช.	
เพื่อน�าไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง	พร้อมรายงานความคืบหน้า 
การด�าเนินงาน	 เพื่อ	 สนพ.	 จะได้รวบรวมน�าเสนอ	 กพช.	
ตามขั้นตอน	 ซึ่งจะช่วยเร่งรัดและก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย	แผน	และมาตรการที่วางไว้ต่อไป

 To achieve the goals of implementing the NECP’s 
resolutions, EPPO realized the importance in monitoring 
and tracking their progress on EPPO website (www.
eppo.go.th). General public and relevant agencies can 
access this monitoring system for information related 
to resolutions and track their progress. Moreover, the 
relevant agencies can report the implementation progress 
of the resolutions, which EPPO can report back to NEPC 
for consideration.
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ผลส�าเร็จกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559
Achievement of Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) 
in 2016

	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	เป็นกลไกส�าคญั
ในการขบัเคล่ือนแผนอนรุกัษ์พลงังาน	และแผนพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือกของประเทศ	 ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุน 
ส่งเสริมและพัฒนางานตามแผนดังกล่าวมาโดยตลอด	

 Energy Conservation Promotion Fund (ENCON 
Fund) is an important mechanism to drive and has 
continuously supported the implementation of Energy 
Efficiency Plan and Alternative Energy Development Plan. 

	 ในปี	 2559	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 
โดย	สนพ.	ได้จดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุหน่วยงานภาครฐั	 
สถาบนัการศกึษา	และองค์กรเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก�าไร	ทีป่ระสงค์
จะศึกษาวิจัยในการพัฒนาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน	โดยมเีป้าหมายน�าไปใช้ได้จรงิเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ	โดยมีโครงการส�าคัญ	ดังนี้

 In 2016, ENCON Fund provided financial support 
on research and development for energy conservation 
and renewable energy for interested public organizations, 
academic institutes, and non-profit organizations. Below 
are examples from ENCON funded project in 2016.

โครงการศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
Research and development project on energy conservation and alternative energy

 EPPO promoted area-based research and 
development in correspondence with Energy Efficiency 
Plan, and Alternative Energy Development Plan, with 
the goal to provide practical applications of relevant 
technologies to meet the local-specific needs for the 
benefits of the public and the nation. The research 
was conducted in partnership with seven universities 
responsible for different regions of Thailand, and relevant 
local government agencies. Local contexts were central 
to the research design, focusing on energy conservation 

	 สนพ.	 ได้สนับสนุนและส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่
ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน	 (EEP)	 และแผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก	 (AEDP)	 มุ่งเน้นการน�าไปใช้ได้จริง	 และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนรวมและประเทศชาติ	 โดยได้ 
ร่วมกบั	7	มหาวทิยาลยัแม่ข่ายและหน่วยงานในพืน้ที	่ก�าหนดโจทย์
วิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ตรงกับความ
ต้องการแก้ปัญหาของพืน้ทีน่ัน้ๆ	และ	สนพ.	ได้น�ามาประกาศเป็น
โจทย์วิจัยผ่าน	7	มหาวิทยาลัย	สรุปดังนี้	มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(ภาคเหนือ)	วิจยัเร่ืองท่องเทีย่ว	ผลไม้	และข้าวโพด	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)	 วิจัยเรื่องอ้อย 
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และปศุสัตว์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก)	 วิจัยเรื่องมันส�าปะหลัง	
และปิโตรเคมี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์(ภาคกลาง)	วิจัยเรื่อง
ข้าว	 ไม้โตเร็ว	 พืชพลังงาน	 และอิเล็กทรอนิกส์	 	 มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี	(ภาคตะวันตก)	วิจัยเรื่องสับปะรด	มะพร้าว	
และห้องเย็น	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (ภาคใต้)	 วิจัยเรื่อง
ปาล์มน�้ามัน	 ยางพารา	 และอาหารทะเล	 และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	วิจัยเรื่องนวัตกรรม	(Foresight	Research)	
	 ทั้งนี้	 จากการเปิดรับข้อเสนอโครงการ	พบว่า	 มีผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอ	 134	 โครงการ	 ซึ่งผ่านการพิจารณารอบสุดท้าย	
จ�านวน	46	โครงการ	แบ่งออกเป็น	4	มิต	ิคือ	(1)	Expanding	
การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ	12	โครงการ	(2)	New	
Sources	การเตรียมแหล่งพลงังานทางเลอืกจากเศษวสัดุเหลอืใช้
ทางการเกษตรหรอืน�า้เสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม	14	โครงการ	
(3)	Management	 การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน	10	โครงการ	และ	(4)	 Innovation	การ
เกิดนวัตกรรมหรือเทคนิค	 เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ใหม่	 11	
โครงการ	ตวัอย่างเช่น	งานวจัิยต่อยอดเรือ่งแก้ปัญหาหมอกควนัท่ี	
อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	การน�าซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปอัดแท่งเป็น
เชื้อเพลิงนั้น	 จะมีการศึกษาเพื่อขยายผลที่ในพื้นที่อื่นที่มีปัญหา
หมอกควันเช่นกัน	และศึกษาเชิงกระบวนการ	(Process)	ในวิธี
เก็บเกี่ยวพร้อมสับย่อยต้นข้าวโพดเพื่อให้สะดวกต่อการน�ามา 
อัดแท่ง	 (Product)	 และศึกษาวิธีบริหารจัดการเพ่ือให้มีแผน 
ธุรกิจ	(Business	Model)	ของตลาดชีวมวล	เป็นต้น	

and renewable energy technologies to alleviate area-
based challenges. To elaborate, the research focus of 
Chiang Mai University (north) was on tourism, fruits, and 
corn. The research focus of Khon Kean University (upper 
northeast) was on sugar cane and livestock. The research 
focus of Suranaree University of Technology (lower 
northeast and east) was on cassava and petrochemical 
industry. The research focus of Kasetsart University 
(central) was on rice, fast growing tree, energy crops, and 
electronics. The research focus of King Mongkut University 
of Technology Thonburi (western) was on pineapple, 
coconut, and cold storage. The research focus of Prince 
of Songkla University (south) was on oil palm, rubber, 
and seafood. Lastly, the research focus of Chulalongkorn 
University was foresight research.

 Out of 134 project proposals received, 46 projects 
were approved. These projects could be classified into 
four categories: (1) Expanding. quality and efficiency 
improvement (12 projects); (2) New Sources. alternative 
sources of energy from agricultural residue and / or 
industrial wastewater (14 projects); (3) Management. 
energy conservation and renewable energy management 
(10 projects); and (4) Innovation. innovation on techniques, 
technologies, and /or products (11 projects). As an 
example, one of the approved projects aimed to address 
haze issue in Mea Chaem district of Chiang Mai province 
through biomass briquette production from maize 
cobs. The research will also study on the feasibility of 
replication to other areas with similar haze concerns. The 
research will encompass studies on maize harvesting and 
preparatory procedures for briquette production and on 
biomass briquette market analysis and business models. 

	 นอกจากนี	้ในการด�าเนินโครงการฯ	ทั้ง	7	มหาวิทยาลัย 
แม่ข่าย	จะมกีารส�ารวจศักยภาพด้านอนุรักษ์พลงังานและพลงังาน
ทดแทนของแต่ละพื้นที่แล้วน�าข้อมูลมาเข้าระบบฐานข้อมูล
เดียวกันเป็น	Single	Platform	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 
โดยคาดว่าจะส่งผลท�าให้การก�าหนดวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมาย
งานวิจัยทั้ง	Top	Down	และ	Bottom	Up	ของแต่ละพื้นที่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 Additionally, all of the seven universities will 
conduct a survey on potential for energy conservation 
and renewable energy in designated research area.  
The survey findings will be compiled into a single 
platform, which is currently underway. Such integrated 
and comprehensive data-sharing system is expected to 
play a crucial role in achieving research objectives and 
goals both from top-down and bottom-up perspectives 
in an efficient and effective manner.
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โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)
Research and development project on energy storage system

	 สนพ.	 ร ่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)	ด�าเนนิโครงการสนบัสนนุการศกึษา	
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	 (Energy	 Storage	
System)	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการประยกุต์ใช้	
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่างๆ	 โดยน�าร่องการใช้
งานในด้านความมั่นคงและภัยพิบัติ	นิคมอุตสาหกรรม	พลังงาน
ทดแทน	พื้นที่ห่างไกล	 และยานยนต์	 ตลอดจนการสร้างความ
เข้มแขง็ด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า	 เพ่ือสร้างฐานการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 
กักเก็บพลังงานให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระยะยาว	
	 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 จึงแบ่งกรอบวิจัยเป็น	 5	 ด้าน	 และ
ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยเป็น	2	กลุ่มระดับการพัฒนา	
คอื	กลุ่มที	่1	การสนบัสนนุงานวจิยัทีเ่น้นการประยกุต์ใช้งานจรงิ	
ได้แก่	กรอบงานวิจยัที	่1	-	3	และกลุม่ที	่2	การสนับสนนุงานวจิยั
ที่เน้นงานวิจัยและพัฒนา	ได้แก่	กรอบงานวิจัยที่	4	และ	5	ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 การสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการประยุกต์ 
ใช้งานจริง 
	 	 l	 กรอบงานวิจัยที่	 1	 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 
กักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานด้านความมั่นคงและภัยพิบัต	ิ
	 	 l	 กรอบงานวิจัยที่	 2	 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
กักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานกับนิคมอุตสาหกรรม/พลังงาน
ทดแทน/พื้นที่ห่างไกล	
	 	 l	 กรอบงานวิจัยที่	 3	 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ 
กักเก็บพลังงานเพื่อการใช้งานในยานยนต์

 EPPO, together with the Office of the National 
Science and Technology Development Agency (NSTDA), 
sponsored research and development projects on energy 
storage system, with the goal to produce practical 
applications of energy storage system technologies. 
Activities may include piloting the technology application 
for improved national security, natural disaster 
management, industrial estate, renewable energy, 
remote area, and automotive industry. Moreover, this 
research support will lay a firm foundation for further 
development of energy storage system in Thailand, and 
strengthen capacity as well as competitiveness on the 
topic in a long-term.
 There are five research areas to achieve the 
objectives on energy storage system development, and 
they could be classified into two groups based on the 
level of technology development: research for practical 
technology application (Group 1 - research area 1, 2 and 
3), and research and development (Group 2 - research 
area 4 and 5).
 Group 1: Research for practical technology 
application
	 	 l	 Research area 1: Development of energy 
storage system technology for national security and 
natural disaster management
	 	 l	 Research area 2: Development of energy 
storage system technology for industrial estate, 
renewable energy and / or remote area
	 	 l	 Research area 3: Development of energy 
storage system technology for automotive industry
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 กลุม่ที ่2 การสนบัสนนุงานวจิยัทีเ่น้นงานวจิยัและพัฒนา
	 	 l	 กรอบงานวิ จั ยที่ 	 4 	 งานวิ จั ยและพัฒนา
องค์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้านวัสดุ	
ด้าน	 System	 Package	 และการศึกษาการใช้เซลล์เชื้อเพลิง	 
(Fuel	Cell)	ส�าหรบัการใช้งานเป็นระบบกกัเกบ็พลงังาน
	 	 l	 กรอบงานวิ จั ยที่ 	 5 	 งานวิ จั ยและพัฒนา 
องค ์ประกอบของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด ้าน	 
Power	Electronics	Controls/	System	Integration
	 	 l	 การจดัท�า	“ยทุธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยรีะบบ
กกัเกบ็พลงังานของประเทศไทย	ระยะ	20	ปี”

 Group 2: Research and development
 	 l	 Research area 4: Research and development 
on material elements (system package), and fuel cell as 
energy storage system
	 	 l	 Research area 5: Research and development 
on power electronics controls / system integration
	 	 l	 The preparation of “20-year strategy for 
the development of Thailand’s energy storage system 
technology” 

	 ในการด�าเนินงาน	สวทช.	ได้ประกาศกรอบวิจัยดังกล่าว	
ให้นักวิจัยทั่วประเทศจัดท�าข้อเสนอโครงการสนับสนุนการ
ศึกษา	 วิจัย	 พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	ปีงบประมาณ	
2559	 (Energy	 Storage)	 เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น
ผู้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	โดยให้ส่วนราชการ	สถาบันการ
ศึกษา	และหน่วยงานวจิยัอืน่ๆ	ของภาครัฐและเอกชน	ซึง่มฐีานะ
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 ยื่นข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย	โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่	1	กันยายน	-	 
15	ตุลาคม	2559	

 NSTDA announced the prioritized research areas 
to nation-wide researchers and called for project 
proposals on energy storage system for fiscal year 2016. 
Interested public organizations, academic institutes, 
and research institutes with legal entity were invited to 
submit proposals. Proposal submission period was during 
September 1 - October 15, 2016.
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	 ผลจากการคัดกรองข้อเสนอโครงการในเบื้องต้น	 พบว่า 
มีหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนท้ังสิ้น	 153	
โครงการ	งบประมาณทัง้สิน้	4,073.42	ล้านบาท	โดยมหีน่วยงาน 
ทีผ่่านเกณฑ์ทีก่�าหนด	122	โครงการ	งบประมาณรวม	3,428.53	
ล้านบาท	สถานการณ์การด�าเนินงาน	ณ	 เดือนธันวาคม	 2559	 
อยูร่ะหว่างการน�าเสนอต่อคณะท�างานก�ากบัโครงการสนบัสนนุ
การศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ	ต่อไป	

 The results of initial project proposal evaluation 
revealed that there were 153 proposals submitted, 
with the total budget value of 4,073.42 million baht. 
Out of 153 proposals, there were 122 projects that met 
the selection criteria, with the total budget value of 
3,428.53 million baht. As of December 2016, the proposal 
evaluation results were forwarded to the working group 
on energy storage system research and development for 
further consideration and approval.

โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) 
Promotion of charging station investment project

	 สนพ.	 ร ่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	 ด�าเนิน
โครงการเพื่อสนับสนุนการลงทุนส�าหรับการจัดตั้งสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิและสร้างความเชือ่มัน่ต่อการใช้ยานยนต์ 
ไฟฟ้าในประเทศไทย	 และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนท่ัวไป 
ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	 โดยสนับสนุนให้มีการติดตั้งสถานี
อดัประจไุฟฟ้าจ�านวน	100	สถานีๆ	ละ	1	ตู	้อย่างน้อยตูล้ะ	1	หวัจ่าย	 
โดยแบ่งออกเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน	 (Quick	
Charge)	ใช้เวลาอดัประจุประมาณ	10	-	20	นาท	ีต้นทนุประมาณ	
1,000,000	บาทต่อสถานี	และสถานอีดัประจไุฟฟ้าแบบธรรมดา	
(Normal	 Charge)	 ใช้เวลาอัดประจุประมาณ	 4 - 8	 ชั่วโมง	 
ต้นทุนประมาณ	100,000	บาทต่อสถานี	 ซึ่งได้มาตรฐานตามที ่
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 (สมอ.)	 และตาม
ข้อก�าหนดเพิ่มเติมของโครงการ	

 EPPO, in collaboration with Electric Vehicle 
Association of Thailand, promoted investment of charging 
station installation for public and private organizations, to 
accommodate the expected increase in electric vehicle 
(EV) use in Thailand. Moreover, such promotion also 
builds confidence, and encourages the general public 
to use EVs. The project aimed to install 100 charging 
stations, with one cabinet for each station, and at least 
one electrical nozzle for each cabinet. Two types of 
charging stations were envisioned for the project: quick 
charge station requiring 10 - 20 minutes of charging time 
at a cost of approximately 1 million baht per station, and 
normal charge station requiring 4 - 8 hours of charging 
time at a cost of approximately 100,000 baht per station. 
The design of these stations was in compliance with 
standards of Thai Industrial Standards Institute, and 
additional project requirements.
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กลุ่มเป้าหมาย
Target groups

จ�านวนหัวจ่ายตามเป้าหมาย
Targeted amount of nozzle

จ�านวนหัวจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน
Amount of funded nozzle

Normal	Charge Quick	Charge Normal	Charge Quick	Charge

1. ราชการ

Government organization
3 3 - -

2. รัฐประเภทอ่ืน

Other types of public organization
3 3 2 3

3. เอกชน

Private organization
10 10 4 8

รวม 

Total
16 16 6 11

จ�านวนหัวจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน	รอบที	่2
Amount	of	nozzles	funded	(round	2	of	call	for	proposals)

กลุ่มเป้าหมาย
Target groups

จ�านวนหัวจ่ายตามเป้าหมาย
Targeted amount of nozzle

จ�านวนหัวจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน
Amount of funded nozzle

Normal Charge Quick Charge Normal Charge Quick Charge

1. ราชการ

Government	organization

3 3 2 2

2. รัฐประเภทอื่น

Other	types	of	public	organization

3 3 1 1

3. เอกชน

Private	organization

10 10 7 10

รวม 

Total

16 16 10 13

จ�านวนหัวจ่ายที่ได้รับการสนับสนุน	รอบที่	1
Amount	of	nozzles	funded	(round	1	of	call	for	proposals)

	 การด�าเนินงานในช่วงที่ผ ่านมา	 ได้เปิดรับข้อเสนอ 
โครงการฯ	จ�านวน	2	รอบ	คือ	รอบที่	1	ระหว่างวันที่	3	-	26	
ตุลาคม	2559	และรอบที่	2	ระหว่างวันที่	1	-	20	ธันวาคม	2559	
มีหัวจ่ายที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น	 40	 หัวจ่าย	 แบ่งเป็น	 
รอบที่	1	หัวจ่ายแบบ	Normal	Charge	10	หัวจ่าย	และหัวจ่าย 
แบบ	Quick	 Charge	 13	 หัวจ่าย	 และรอบที่	 2	 หัวจ่ายแบบ	
Normal	Charge	6	หัวจ่าย	และหัวจ่ายแบบ	Quick	Charge	
11	หัวจ่าย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 Regarding past performances, two calls for 
proposals were open from October 3 - 26, 2016, and 
December 1 - 20, 2016. Consequently, there was a total 
of 40 nozzles funded. From the first call for proposals, 
there were 10 nozzles for normal charge stations, and 
13 nozzles for quick charge stations funded. From the 
second call for proposals, there were 6 nozzles for 
normal charge stations, and 11 nozzles for quick charge 
stations funded. more details are as follows.
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โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities - Clean Energy)  
Smart cities - clean energy design project
	 สนพ.	 ร่วมกับสถาบันอาคารเขียวไทย	 ด�าเนินโครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 Cities	 -	
Clean	 Energy)	 เพื่อพัฒนาชุมชนสู ่เมืองอัจฉริยะต้นแบบ	
เชื่อมโยงการใช ้พลังงานในชุมชนอย ่างมีประสิทธิภาพ	 
มุ่งสู่การเป็น	 Smart	 Cities	 -	 Clean	 Energy	 โดยโครงการฯ 
จะให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงาน 
ส่วนท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัย	 องค์กรเอกชน	 เข้าร่วมโครงการ
ออกแบบและพัฒนาเมอืง	ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการพฒันารปูแบบ
และโครงสร้างของเมอืงแห่งการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและ
ส่ิงแวดล้อม	และการส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน	โดยได้จดัตัง้
คณะกรรมการร่างเกณฑ์	ประเมินและตัดสิน	และได้ประกาศให้
ยืน่ข้อเสนอเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการออกแบบ
เมืองอัจฉริยะ	 ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกจะให้ความส�าคัญกับ 
3	องค์ประกอบหลัก	คือ	 การจัดรูปเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
หลกัของเมอืง	เช่น	โครงสร้างระบบขนส่ง	ระบบราง	การส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนยังเป็นการร่วม 
ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมเชงิสร้างสรรค์อกีด้วย	โดยผลท่ีคาดว่า 
จะได้รบั	คอื	จะได้แนวทางในการพฒันาเมอืงของชมุชน	ทีม่ผีลต่อ
การลดความต้องการพลังงาน	และการใช้พลังงานสูงสุด	ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน	ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	น�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง	 และเกิดการเรียนรู้
ด้านพลังงานสู่ชุมชนผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์

 EPPO and Thai Green Building Institute launched 
a project with intents to support the design of  
“Smart Cities - Clean Energy.” The primary goal was to 
sponsor the development of city planning and design that 
integrated the concepts of energy and environmental 
conservation, and renewable energy consumption. 
Government agencies, public and private organizations, 
academic institutes were eligible to apply. A committee 
was established to draft the project proposal selection, 
and evaluation criteria. Three key criteria include: 
infrastructure design (transportation system, and rail 
system); conservation of energy and environment; and 
innovation. In combined, the fundamental expected 
outcomes were innovative approaches and city design 
that would reduce energy demand and peak demand, 
while maximizing energy from renewable and other 
environmental - friendly sources, and would lead to 
sustainable urbanization and improved public awareness 
as well as learning process on energy.



68

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9 
 l 

 ส
ำาน

ักง
าน

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

พล
ังง
าน

 (ส
นพ

.) 
  

	 การด�าเนินโครงการฯ	แบ่งเป็น	3	ขัน้ตอน	ดงันี	้(1)	การส่ง 
ผลงานเพื่อประกวด	 (Conceptual	 &	 Urban	 Planning)	
(2)	 การจัดท�าผังแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	 City	
Development	Master	Plan)	โดยผูผ่้านการคัดเลอืกหรือคดัสรร 
ในขั้นตอนที่	 1	 จะได้รับการสนับสนุนในการจัดท�าข้อเสนอ 
ในข้ันตอนน้ี	 โดยข้อเสนอที่เป็นแนวคิดที่ดีที่สุด	 7	 ล�าดับแรก	 
จะได้รับเงนิสนับสนุนส�าหรบัใช้ในการด�าเนนิการขัน้ต่อไปไม่เกนิ	
10,000,000	บาทต่อแห่ง	รวมเป็นเงิน	70,000,000	บาท	และ 
(3)	โมเดลธุรกิจ	(Business	Model)	โดยผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ	 ในขั้นตอนที่ 	 2	 จะด�าเนินการจัดท�าแบบ 
รายละเอียดเบื้องต้น	 ประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น	 และรายงาน
การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร	์เพื่อให้สามารถน�าไปใช้เป็น
โมเดลธุรกิจ	ซึ่งข้อเสนอที่ได้รับคะแนนอันดับที่	 1	จะได้รับการ
สนับสนุนโอกาสในการจัดหาทุนเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
ตามแบบที่พัฒนาขึ้นต่อไป

	 ทั้งนี้	ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกโครงการสนับสนุน
การออกแบบเมืองอัจฉริยะ	ขั้นตอนที่	1	เรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	
16	โครงการ	จากจ�านวนผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น	36	โครงการ	
และปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกขั้นตอนที่	2	แผนแม่บทการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ	ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุน
ในการจัดท�าข้อเสนอในขั้นตอนที่	3	โมเดลธุรกิจ	เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการลงทุนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรมต่อไป

 The proposal selection and project implementation 
are divided into three phases: (1) submission of 
conceptual smart city design and urban planning;  
(2) preparation of smart city development master plan; 
and (3) development of business models. Out of those 
applicants who met the selection criteria of the first 
phase, seven of them with top performances will receive 
financial support up to 10 baht million (totaling 70 baht 
million) to proceed to the second phase. To develop 
business models (Phase 3), the applicants who received 
financial support from Phase 2 will identify business 
models, conduct financial analysis, and economic 
feasibility. Based on the evaluation criteria, the applicant 
with the highest scores will receive support in order to 
seek investment needed for further development of 
smart city design.
 Out of 36 project proposals submitted for the 
first round, 16 projects were selected. Currently, the 
selection and evaluation of Phase 2 (preparation of smart 
city development master plan) are on-going. Applicants, 
who are selected from Phase 2, will proceed to Phase 3, 
and will develop business models to attract investment 
in concrete development of smart city design.

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและผลงานเด่นของกองทุนฯ	 ได้ท่ี	 www.enconfund.go.th	
และ	Facebook	Fan	Page	Enconfund	Thailand
 To follow activities and key achievements of the ENCON fund, please visit www.enconfund.go.th 
and our Facebook Fan Page Enconfund Thailand.
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ผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
Performance outcomes on international collaboration

การขยายกรอบความร่วมมอืด้านพลงังานไฟฟ้าระหว่างไทยกบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
Extension of Cooperation Framework on Power between Thailand and Lao People’s  
Democratic Republic

	 ประเทศไทยมคีวามร่วมมอืด้านพลงังานไฟฟ้ากบัประเทศ
เพื่อนบ้าน	 โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นคู่ภาคีความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลา 
ต่อเน่ือง	 โดยท่ีผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงานหลายฉบับจนกระทั่งได้มี
การขยายความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ
เป็น	7,000	เมกะวตัต์	เมือ่วนัที	่22	ธนัวาคม	2550	ซึง่จากบนัทกึ
ความเข้าใจดังกล่าว	 ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจจนถึงปี	 2558	 ให้ได้
ประมาณ	 5,000	 เมกะวัตต์	 และให้สามารถขยายความร่วมมือ
เพ่ิมเติมต่อไปภายในหรือหลังปีดังกล่าวได้อีกประมาณ	 2,000	
เมกะวัตต์	รวมทั้งหมดประมาณ	7,000	เมกะวัตต์	เพื่อจ�าหน่าย
ให้แก่ราชอาณาจักรไทย

 Thailand has collaborated with our neighbours 
on power with Lao People’s Democratic Republic (PDR) 
as one of our continuous major partners on power 
through a number of memorandum of understandings 
(MOUs) signed. On December 22, 2007, the two countries 
signed an MOU to expand its collaboration to 7,000 
MW. The intents as prescribed in the MOU were to 
collaboratively enhance power generation capacity  
in Lao PDR to 5,000 MW by 2015, and to later extend 
the collaboration in order to augment power generation 
capacity in Lao further by 2,000 MW, totaling 7,000 MW 
to be available for selling to Thailand.

	 ต่อมา	 รัฐบาลฝ่ายไทยและ	 สปป.	 ลาว	 ได้มีการประชุม
ร่วมกันในเวทีต่างๆ	 อาทิ	 เช่น	 คณะกรรมาธิการว่าด้วยความ
ร่วมมือ	 (Joint	 Committee:	 JC)	 ไทย - ลาว	 และการประชุม
หารือข้อราชการระหว่างกระทรวงพลังงานของทั้งสองประเทศ	 
เพื่อประชุมหารือในด้านความร่วมมือด้านไฟฟ้าและพลังงาน	
โดยที่ประชุมรับทราบว่าฝ่ายไทยยินดีที่จะร่วมมือกับ	สปป.	ลาว	 
ในการพิจารณาการขยายกรอบความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างไทยกับ	 สปป.	 ลาว	 เพิ่มขึ้นจากกรอบบันทึกความ
เข้าใจ	7,000	เมกะวัตต์	โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ	 ความต้องการไฟฟ้า	 ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง	 และ 
ข้อจ�ากัดด้านระบบส่ง	 พร้อมทั้งได้มีการหารือในรายละเอียด
ของร่างบันทึกความเข้าใจการขยายกรอบความร่วมมือด้าน
พลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกบั	สปป.	ลาว	จนบรรลใุนรายละเอยีด	 
และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว	 เมื่อวันท่ี	 6	
กันยายน	2559	ณ	นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว

 Following a series of consultation between 
the governments of Thailand and Lao PDR in various 
meetings, namely Thailand-Lao PDR Jointed Committee 
meeting and consultation meetings between the 
Ministry of Energy of Thailand and of Lao on power and 
energy, another MOU was signed on September 6, 2016  
in Vientiane, Lao PDR. Both parties acknowledged the 
increased power collaboration to 7,000 MW, taking into 
account economic growth, electricity demand, electricity 
reserve generation capacity, and transmission limitations.



70

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9 
 l 

 ส
ำาน

ักง
าน

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

พล
ังง
าน

 (ส
นพ

.) 
  

 The new MOU on power cooperation was based 
principally on the agreements made in the orignal MoU 
on the topic, dated December 22, 2007. Additional 
agreements made to the original MOU are outlined below. 
 1. Both countries agreed to extend the framework 
of cooperation on power development in Lao PDR 
from 7,000 MW to 9,000 MW, without specifying time 
period of this cooperation. Both countries will mutually 
promote inter-connectivity of their national power grids 
(Regional Power Grid). A working group will be established 
to conduct a technical and economic assessment on  
grid-to-grid connectivity.

 2. Additional to hydropower development, both 
countries agreed to increase collaboration on thermal 
power development and promoted power transmission 
and distribution network development in Lao PDR.

 3. Building on successful technical cooperation in 
the past, both countries agreed to collaborate further 
on the following activities: exchange of lessons learned 
and technical knowledge, conduct  joint studies, attend 
workshops trainings and energy-related activities.

	 ในการจดัท�าบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืด้านพลงังาน
ไฟฟ้าระหว่างไทยกับ	 สปป.	 ลาว	 ฉบับปัจจุบันได้ยึดเนื้อหาใน
บันทึกความเข้าใจฉบับเดิมคือฉบับลงนามวันที่	 22	 ธันวาคม	
2550	เป็นแนวทางส�าหรับการจัดท�าฉบบัใหม่	โดยมกีารเพิม่สาระ
ส�าคัญใหม่	ดังนี้

	 1.	การขยายกรอบความร่วมมือเพ่ิมจากบนัทกึความเข้าใจ
ความร่วมมอืในการพัฒนาไฟฟ้าใน	สปป.	ลาว	จาก	7,000	เมกะวตัต์	 
(ฉบบัลงนามวนัที	่22	ธนัวาคม	2550)	เป็น	9,000	เมกะวตัต์	โดย
ไม่มีการระบุระยะเวลาของความร่วมมือ	 ทั้งนี้	 ทั้งสองประเทศ
จะสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ 
ทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน	 (Regional	 Power	 Grid)	 และจะ 
จัดต้ังคณะท�างานเพื่อร่วมกันศึกษาในรายละเอียดทางด้าน
เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าของทัง้สอง
ประเทศ	(Grid-to-Grid)

	 2.	 นอกจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าแล้ว	 เพื่อประโยชน์
ของทัง้สองประเทศ	เหน็ควรร่วมมอืด้านการพัฒนาแหล่งพลงังาน
ไฟฟ้าพลังความร้อน	 พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบส่ง 
และระบบจ�าหน่ายใน	สปป.	ลาว	ด้วย

	 3.	 เนื่องจากความร ่วมมือด ้านพลังงานไฟฟ้าของ 
ทั้งสองประเทศมีพื้นฐานความส�าเร็จในการด�าเนินงานจาก
โครงการความร่วมมือทางด้านเทคนิค	 ดังนั้น	 ทั้งสองประเทศ 
จึงมีความเห็นพ้องที่จะมีความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	 ร่วมกัน	 อันได้แก่	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
ความรู้ด้านเทคนิค	 การแลกเปล่ียนข้อมูล	 การศึกษาร่วมกัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 และการด�าเนินกิจกรรมผ่านโครงการ
ต่างๆ	ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในด้านพลังงาน

	 สรุปสาระส�าคัญของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ	สปป.	ลาว
	 Summary	of	MOU	on	power	cooperation	between	Thailand	and	Lao	PDR
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	 สถานภาพการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับ	สปป.	ลาว	ในปัจจุบัน
	 Current	status	of	power	trade	between	Thailand	and	Lao	PDR
	 ภายหลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจความ 
ร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ	สปป.	ลาว	ฉบับใหม	่
ท�าให้ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.	ลาว	มีปริมาณเพิ่มขึ้น
จาก	 7,000	 เมกะวัตต	์ เป็น	 9,000	 เมกะวัตต์	 มีปริมาณไฟฟ้า 
คงเหลือที่	 สปป.	 ลาว	 จะสามารถส่งออกมายังประเทศไทยได้
อีกประมาณ	 3,064	 เมกะวัตต์	 โดยในปัจจุบันประเทศไทยมี
สัญญาผูกพันการรับซื้อไฟฟ้ากับ	 สปป.	 ลาว	 5,936	 เมกะวัตต	์
โดยสรุปได้	ดังนี้

 After the signing of the new MOU on power 
collaboration between Thailand and Lao PDR, the 
amount of power purchase from Lao PDR increased 
from 7,000 MW to 9,000 MW.  At present, Thailand has 
committed to the power purchase agreement of 5,936 MW  
from Lao PDR which leaves additional 3,064 MW to be 
supplied to Thailand.

โครงการ
 Project

ก�าลังผลิต (เมกะวัตต์)
Generation Capacity 

(MW)

รวม
Total

1. โครงการที่จ่ายไฟฟ้าแล้ว Completed Projects (COD)

 1.1 เทิน-หินบุน/เทิน - หินบุนส่วนขยาย
	 Theun	-	Hinboun	/	Theun	-	Hinboun	(expansion)

 214/220

3,578 เมกะวัตต์
MW

 1.2 ห้วยเฮาะ  Houay	Ho  126 

 1.3 น�้าเทิน 2  Nam	Thuan	2  948

 1.4 น�้างึม 2  Nam	Ngum	2  597

 1.5 หงสาลิกไนต์ Hong	Sa	  1,473

2. โครงการที่ลงนาม PPA แล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง PPA signed projects and under construction

 2.1 เซเปียน-เซน�้าน้อย Xe-Pien	–	Xe	Namnoy  354
1,843 เมกะวัตต์

MW
 2.2 น�้าเงี้ยบ 1 Nam	Ngiap	1  269

 2.3 ไซยะบุรี Xayaburi  1,220

3. โครงการที่ลงนาม Tariff MOU แล้ว Tariff MOU signed projects

 3.1 น�้าเทิน 1 Nam	Thuan	1  515
515 เมกะวัตต์

MW

   รวม (1+2+3)
   Total  5,936

ความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
Power Cooperation with Greater Mekong Subregion (GMS) countries

	 ราชอาณาจักรไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิก 
อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	ร่วม
กับประเทศสมาชิกอีก	5	ประเทศ	ได้แก่	ราชอาณาจักรกัมพูชา	
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	(จนีตอนใต้)	ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน
งานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค 

 Thailand, as a member country in Greater Mekong 
Subregion (GMS), together with five other GMS member 
countries – Cambodia, Vietnam, Myanmar, Lao PDR, and 
China (southern region) – participated in two meetings of 
Regional Power Trade Coordination Committee (RPTCC) 
in 2016 to discuss about the  progress on regional power 
trade coordination in GMS. Two working groups were 
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	 1.	คณะท�างานด้านมาตรฐานการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	(WGPG)
	 	 Working	Group	on	Performance	Standards	and	Grid	Codes	(WGPG)

ลุม่น�า้โขง	(Regional	Power	Trade	Coordination	Committee:	
RPTCC)	จ�านวน	2	ครั้ง	ในปี	2559	เพื่อหารือในประเด็นความ
คืบหน้ากิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือด้านการ
ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
โดยมีการด�าเนินงานผ ่านคณะท�างานสองชุดที่จัดตั้ งขึ้น
ภายใต้คณะกรรมการ	 RPTCC	 เป็นหลัก	 คือ	 (1)	 คณะท�างาน
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	 (Working	 Group	 
on	Performance	Standards	and	Grid	Codes:	WGPG)	และ	 
(2)	 คณะท�างานด้านกฎระเบียบการก�ากับดูแล	 (Working	
Groups	on	Regulatory	Issues:	WGRI)	สรุปสาระส�าคัญของ
การประชุมปี	2559	ได	้ดังนี้

established to provide technical and operational support 
for the regional coordination, they are: (1) Working Group 
on Performance Standards and Grid Codes (WGPG), 
and (2) Working Groups on Regulatory Issues (WGRI). 
Key discussions emerged from the 2016 meetings are 
summarized below.

	 1.1	Conduct	studies	to	review	missions	of	the	
WGPG	in	order	to	determine	status	of	each	member	
country’s	 power	 system	 and	 identify	 appropriate	
approaches	for	activity	implementation	which	consists	of 
	 	 	 1)		A	study	on	GMS	performance	standards	
including	gap	analysis

	 	 	 2)		A	review	on	regulations	and	provision	
of	policy	recommendations	on	the	following	topics:	
scheduling	 and	accounting,	 coordinated	operational	
planning,	communication	infrastructure,	data	exchange,	
and	technical	coordination	for	transmission	regulation

	 	 	 3)		Standard	regional	metering	arrangement	
of	GMS	member	countries

	 	 	 4)		Grid	code	of	GMS	member	countries

	 1.2	 Identification	 of	 targets	 for	 activity	
implementation

	 	 	 1)		Development	 of	 regulatory	 and	
technical	standards

	 	 	 2)	 Integration	 of	 GMS	 action	 plan	 to	
determine	performance	standard	and	grid	codes

	 2.	คณะท�างานด้านกฎระเบียบการก�ากับการปฏิบัติการ	(WGRI)
	 	 Working	Groups	on	Regulatory	Issues	(WGRI)

	 	 1.1	การศึกษาและทบทวนภารกิจของคณะท�างาน	
WGPG	เพือ่ให้ทราบถงึสถานภาพการปฏบิติัการระบบไฟฟ้าของ
แต่ละประเทศ	พร้อมท้ังก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานในล�าดบั
ต่อไป	อันได้แก่

	 	 	 1)		การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติการของระบบ
ไฟฟ้าของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงและการศึกษา
ช่องว่างการพัฒนา

	 	 	 2)		การศึกษาทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบส่งไฟฟ้า	 รวมทั้งการเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้อง	 อันได้แก	่
Scheduling	and	Accounting,	Coordinated	Operational	
Planning,	 Communication	 Infrastructure	 and	 Data	
Exchange	เป็นต้น	และรวมถงึ	การประสานงานทางด้านเทคนิค
ส�าหรับการก�ากับทางด้านระบบส่งไฟฟ้า	

	 	 	 3)	 มาตรฐานการจดัการมเิตอร์ไฟฟ้าของประเทศ
สมาชิก

	 	 	 4)		ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	

	 	 1.2	การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานในล�าดับ 
ต่อไป

	 	 	 1)		การด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานทางด้านการ
ก�ากับและด้านเทคนิค

	 	 	 2)		บูรณาการแผนงานในอนุภูมิภาคเพื่อก�าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก�าลังและระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

	 คณะท�างาน	 EGRI	 ได้มีหารือในประเด็นการก�าหนด
แนวทางการศกึษาเพ่ือวางรากฐานการพฒันาตลาดซือ้ขายไฟฟ้า
ขั้นกลาง	 (Intermediate	Market)	 ระหว่างประเทศสมาชิกใน 
อนภุมิูภาคลุ่มน�า้โขง	ซึง่ประกอบไปด้วยหวัข้อการศกึษาต่างๆ	ดงันี ้

	 The	 working	 group	 discussed	 on	 research	
topics	that	are	necessary	to	lay	a	firm	foundation	for	
intermediate	power	market	development	among	GMS	
countries.	The	topics	include:
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ความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
Energy cooperation in ASEAN

	 	 1)	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศในระยะ
สั้นและระยะยาว

	 	 2)	การอนุญาตระบบผลิตแก่บุคคลที่สาม		
	 	 3)	ระเบยีบวธิกีารด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัค่าส่งผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้า

	 	 4)	การก�าหนดกลไกความสมดุลของระบบเพือ่รองรบั
การปรับเปลี่ยนก�าหนดการของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

	 	 5)	 ระบบมิเตอร์และการจัดการระบบซื้อขายไฟฟ้า 
เพื่อสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ

	 ทั้งน้ี	 ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการด�าเนินงาน
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะต้องด�าเนินการของที่ประชุม	 RPTCC	
โดยมีภารกิจหลักที่จะต้องด�าเนินการในปัจจุบัน	 คือ	 ด้านการ
ก�าหนดมาตรฐานด้านการปฏิบัติการของระบบไฟฟ้าและ
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	 (Performance	
Standard	 and	 Grid	 Code)	 และด้านกฎระเบียบการ
ก�ากับดูแล	 (Regulatory	 Issues)	 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า 
คณะท�างาน	WGPG	และคณะท�างาน	WGRI	จะเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการด�าเนินงานในระยะนี้	 เพื่อให้
กระบวนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีได้
ก�าหนดร่วมกัน

	 สนพ.	 โดยกองนโยบายและแผนพลังงาน	 ในฐานะ 
ผู้ประสานงานหลักของไทยในคณะท�างานสาขาย่อยว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน	 (Regional	
Energy	Policy	and	Planning	Sub	-	Sector	Network:	REPP-SSN) 
ได้เข้าร่วมประชุมคณะท�างานสาขาย่อย	 การประชุมเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน	 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านพลังงาน	 โดยในปี	 2559	 นั้น	 ความร่วมมือด้านพลังงาน 
ในภมูภิาคอาเซยีนสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัได้	ดงันี้

	 1)	 การเห็นชอบตัวชี้วัด	 (KPI)	 แผนปฏิบัติการเชิง 
กลยุทธ์	 (Strategic	 Action	 Plan)	 และหลักบอกระยะทาง
ประจ�าปี	 (Annual	Milestones)	 เพื่อติดตามการด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน

	 2)	 การประสานความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและ
องค์การระหว่างประเทศ	 ได้แก่	 การเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน-รัสเซีย	 ปี	 2559	 -	 2563	 
การสนับสนุนข้อริเริ่มใหม่ด้านความเชื่อมโยงด้านพลังงาน
ระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา	ฯลฯ

	 3)	การลงนามในบนัทกึความเข้าใจระหว่าง	สปป.ลาว	ไทย	
และมาเลเซีย	 เพื่อด�าเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง	
สปป.ลาว	-	 ไทย	-	มาเลเซีย	 -	สิงคโปร์	ระยะที่	1	 เพื่อซื้อขาย
ไฟฟ้าปริมาณ	100	เมกะวัตต์	จาก	สปป.ลาว	ไปยังสิงคโปร์

	 	 1)	Long-term	and	short-term	bilateral	power	 
purchase	contracts

	 	 2)	Expanded	third	party	access	for	generators

	 	 3)	Clear	wheeling	charge	methodology	and	
transmission	and	distribution	network	fees

	 	 4)	Balancing	mechanism	to	support	deviation	
from	contract	schedules

	 	 5)	Metering	and	settlement	arrangements	to	
support	bilateral	trades

 Furthermore, the meeting discussed on ways to 
drive RPTCC’s activities forwards. Two priority missions 
for immediate actions were identified: performance 
standard and grid code and regulatory issues. The WGPG 
and WGRI were assigned to lead the implementation of 
these activities during the current phase of the project 
so that the implementation follows the approved action 
plan.

 EPPO, through Energy Policy and Planning Division, 
served as the main coordinator of the Regional Energy 
Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN), 
and participated in various meetings including those 
of working groups, senior officials, and ASEAN energy 
ministers. Important achievements of ASEAN energy 
cooperation in 2016 are summarized below.

 1) Approval on Key Performance Indicator (KPI), 
strategic action plan, and annual milestones to monitor 
and track the progress of ASEAN Plan for Action for Energy 
Cooperation (APAEC).

 2) Engagement with dialogue partners and 
international organizations, such as an approval on the 
ASEAN - Russia Energy Cooperation Work Plan 2016 - 2020, 
and US-ASEAN Connect Initiative .

 3) Signing of an MOU between Thailand, Lao PDR 
and Malaysia to facilitate Phase 1 of the implementation 
of Lao PDR, Thailand, Malaysia and Singapore Power 
Integration project (LTMS-PIP). The project aims to 
accommodate the power trade of 100 MW from Lao 
PDR to Singapore.
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สาขาความร่วมมือ
Program areas

ความคืบหน้า
Progress

1. โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน
ASEAN	Power	Grid:	APG

การเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียนได	้5,212	 เมกะวัตต	์ ในเดือนมีนาคม	2559	จาก	3,489	 เมกะวัตต	์ 
ในปี	2558
ASEAN	power	grid	interconnection	grew	from	3,489	MW	in	2015	to	5,212	MW	in	March	
2016.

2. โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
Trans-ASEAN	Gas	Pipeline:	TAGP

ทอ่ขนสง่กา๊ซธรรมชาต	ิ13	ทอ่	รวมระยะทาง	3,673	กโิลเมตร	เชือ่มตอ่	6	ประเทศ	และ	Regasification	
Terminal		6	แห่ง	
13	 natural	 gas	 pipelines	with	 total	 distance	 of	 3,673	 kilometre	was	 constructed,	
connecting	6	countries	and	with	6	regasification	terminals.

3. ด้านถ่านหิน
Coal	&	Clean	Coal	Technology

การจัดงาน	ASEAN	Coal	Award	และจัดสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
Regional	seminars	on	Clean	Coal	Technology	and	ASEAN	Coal	Award	were	organized.

4. ด้านประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลังงาน 
Energy	Efficiency	and	Conservation

การด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศ	และจัดท�า
รา่งความตกลงยอมรบัรว่มกนั	(MRA)	ส�าหรบัการตรวจสอบมาตรฐานดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
The	development	of	a	Master	Plan	on	Energy	Efficiency	Standard	for	air	-	conditioners	
and	a	draft	on	Mutual	Recognition	Srrangement	(MRA)	energy	efficiency	performance	
standards.

5. ด้านพลังงานทดแทน
Renewable	Energy

การเปิดตัวรายงานภาพจ�าลองอนาคตพลังงานหมุนเวียนในอาเซียน“ASEAN	 Renewable	 Energy	
Outlook”
	A	report	titled	“ASEAN	Renewable	Energy	Outlook”	was	launched.

6. ด้านนโยบายและแผนพลังงาน
Regional	Energy	Policy	and	
Planning

การจัดท�าแบบฟอร์มการติดตามแผน	APAEC	(APEAC	Monitoring	Template)
A	monitoring	template	to	track	the	progress	of	APAEC	implementation	was	prepared.

7. ด้านพลังงานนิวเคลียร์
Civilian	Nuclear	Energy

การจัดสัมมนาระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	 เช่น	สหรัฐฯ	แคนาดา	ญี่ปุ่น	 และองค์กรระหว่าง
ประเทศ	เช่น	IAEA	Seminars	between	ASEAN	and	dialogue	partners	namely	the	United	
States,	Canada,	Japan	and	international	organizations	such	as	IAEA	were	organized.

	 4)	ความคืบหน้าในการด�าเนินงานในสาขาพลังงานต่างๆ	
มีดังนี้

 4) Progress on ASEAN energy cooperation are 
described below.
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	 โครงการ	 “รวมพลังหาร	 2	 คิดก่อนใช้”	 เป็นโครงการ
ที่ก ่อตั้งตั้งแต่ป ี	 พ.ศ.	 2539	 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์	 
ปลุกจิตส�านึกให้ประชาชนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ซ่ึงต้องอาศยัความร่วมแรงร่วมใจจากทกุภาคส่วนปฏบัิตกินัอย่าง
จริงจงั	ด�าเนินการโดยส�านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ	(สพช.)	ในขณะนั้น	ซึ่งปัจจุบันคือ	ส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 ทั้งนี้	 โครงการ	
“รวมพลังหาร	 2	 คิดก่อนใช้”	 ประสบความส�าเร็จสามารถ
ปลุกกระแสให้ประชาชนตื่นตัวและรู้จักการประหยัดพลังงาน
อย่างแพร่หลาย	 จะเห็นได้จากแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาของ	 
รวมพลังหาร	 2	 ท�าให้คนทุกรุ่นในตอนน้ันรู้จักและเข้าใจสื่อ 
ความหมายจากภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่อย่างดี	 อาทิ	
ภาพยนตร์โฆษณาชุด	อาเม้ง	ป.ปลา	ชุดทางเดียวกันไปด้วยกัน	
โดยป๋าเทพ	 โพธิ์งาม	 ชุดแหล่หาร	 2	 ของโน้ส-อุดม	 แต้พานิช	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุด	 อาเม้ง	 ป.ปลา	 ที่ท�าให้คนไทยท่องจ�า
อาขยาน	ป.ปลา	นั้นหายาก...ติดปากกันจนมาถึงทุกวันนี้	

	 อย่างไรกด็	ีในขณะท่ีปรมิาณการใช้พลงังานของประเทศ
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	 แต่ด้านการจัดหาพลังงานให้มี
ความเพียงพอต่อความต้องการมีข้อจ�ากัด	 ท�าให้ยังต้องพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศ	 ต้องสูญเสียเงินตราในการน�าเข้า
พลังงาน	 ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ	 ดังนั้น	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
จึงต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วย	 
โดยการรณรงค์ให้เกิดการลดใช้พลังงานซึ่งเป็นแนวทางท่ี
สามารถท�าได้ทันที	

 กิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังหาร 2”
 Energy Efficiency campaign “Divide-by-Two”

 Divide-by-Two campaign was founded in 2006 with 
the aim to raise public awareness on energy efficiency 
which require implementation efforts from all sectors. 
The campaign was driven by National Energy Policy 
Office (NEPO) which is now Energy Policy and Planning 
Office (EPPO), Ministry of Energy. The “Divide-by-Two:  
Think before use” campaign was considered a great 
success in disseminating information related to energy 
efficiency widely to the public, most evidently through 
television commercial series. A few examples from the 
series include “Ar Meng Por Plah” and “Same way - 
Go together” by Thai comedian Suthep Po-Ngam and 
“Divided-by-Two Chant” by  Nose Udom Taepanich. Ar 
Meng Por Plah was an instant hit which captured the 
public attention and the Thai still recite it until today.

 While the country’s energy consumption continue 
to increase every year, Thailand has limitation in finding 
adequate energy supply to meet the demand and this 
led to the country’s reliance on energy imports. Such 
reliance has direct negative implications on the economy 
and national energy security. Therefore, energy demand 
management is necessary together with energy efficiency 
campaign, which can be done immediately.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
Publicity activities to support energy policy implementation

อัตลักษณ์โลโก้ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์”
Logo of “Divide-by-Two: Act and save”

ประหยัดชัวร์คิดก่อนใช้จาก... สู่...
Change from Think before use to Act and save
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	 วันนี้	 สนพ.	 จึงกลับมาตอกย�้ารณรงค์กับภาคประชาชน
อีกครั้งผ่านโครงการ	 “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์”	 เพื่อ
สร้างจติส�านึกการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่าและเปลีย่นพฤตกิรรม
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งถือเป็น
มาตรการหน่ึงตามกรอบแผนอนรุกัษ์พลงังาน	พ.ศ.	2558	-	2579	 
(EEP	2015)	หนึง่ในแผน	5	เสาหลกัด้านพลงังาน	โดยมุง่สนบัสนนุ
การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์สร้างจติส�านกึใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า	
และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ด้วยการย�า้เตอืนการคดิก่อนใช้พลงังานทกุครัง้และท�าให้เป็นนสิยั 
พร้อมกับแนะน�าวิธีใช้พลังงานอย่างประหยัดที่สามารถน�าไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ทันทีและเห็นผลการประหยัด 
อย่างเป็นรูปธรรม	อาทิ	การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ	LED	เบอร์	5	 
ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง	 85%	 (เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
ขนาดที่เท่ากัน)	 ใช้พลังงานน้อย	 แต่ให้ประสิทธิภาพการส่อง
สว่างสูง	 มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟทุกประเภท	
และการรณรงค์ใช้เครื่องปรับอากาศ	เบอร์	5	ที่ผ่านการทดสอบ
แบบ	SEER	ทีช่่วยประหยดัไฟฟ้าได้ถงึ	30%	(เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
เครื่องปรับอากาศแบบ	FIXED	SPEED)	สามารถรักษาอุณหภูมิ
ได้คงที่	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาของ
ทั้ง	2	เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก	ทั้งด้านอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานขึ้น	ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น	

 In order to raise public awareness in energy 
consumption and changing the public behavior towards  
energy saving and energy efficiency which is one measure 
in the Energy Efficiency Plan (2015 - 2036), EPPO has 
continued its efforts in launching public campaigns on 
energy efficiency through a project called “Divide-by-
Two: Act and save.” The project aims to  create public 
relation campaign to raise awareness and encourage 
positive changes in behavior to achieve energy savings by 
constantly reminding the public to think before consume 
energy and make then it into a habit. Moreover, a list of 
practical actions with immediate energy saving benefits 
will be introduced to show concrete result. For example, 
switching to lable number 5 LED light bulbs could reduce 
energy consumption by 85%, compared to standard light 
bulb of the same size, and could last longer than other 
types of light bulbs. Additionally, the lable number 5 
air-conditioner that passed SEER test has potential to 
save energy up to 30%, compared to Fixed Speed air-
conditioner, while maintaining stable temperature, and 
is more environmental-friendly. As technology advances, 
both the LED light bulbs and SEER tested air-conditioner 
will continue to  outperformance traditional options on 
energy saving potential, and expected lifetime.

	 โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน	แบ่งเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะ
ที	่ 1	สร้างความรู้ความเข้าใจต่อเนื่อง	 ระยะที่	 2	สร้างแรงจูงใจ	
เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์	 ผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการ	
ระยะที	่3	กระตุน้ให้เกดิการลงทนุ	เปลีย่นใหม่ประหยดัชวัร์	และ
เห็นผลประหยัดทันที	 ผ่านการด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นการผลติสือ่ประชาสมัพันธ์	การประชาสมัพันธ์ผ่านสือ่ 
ดิจิทัล	สื่อเทรดดิชั่นแนล	และสื่อมวลชน	รวมทั้งการจัดกิจกรรม
รณรงค์	เช่น	การจัดนิทรรศการ	และการจัดบูธกิจกรรม	เป็นต้น

	 ผลจากการรณรงค์โครงการ	“รวมพลงัหาร	2	เปลีย่นใหม่	
ประหยัดชัวร์”	 ได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัด
ไฟเบอร์	 5	 มากขึ้น	 สะท้อนจากตลาดเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่า	

 The project implementation comprises of 3 
phases: continuous awareness-raising (Phase 1), creating 
motivation to change in collaboration with relevant 
private sector (Phase 2), and encouraging energy-saving 
investment for immediate effects through assorted 
publicity activities, including the use of digital and 
traditional media advertising, and exhibitions (Phase 3).

 The result from the implementation of the “Divide -  
by - Two: Changing it - Act and save” project led to  
the switching to more label number 5 energy efficient 
electrical appliances and this was reflected by   
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 “เลือกซื้อ	 เปลี่ยนมาใช้	 และบอกต่อ”	 คือ	 3	 ค�าที่ 	 ดร.ทวารัฐ	 สูตะบุตร 
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 ตั้งใจให้เกิดข้ึนในโครงการ	 
“รวมพลังหาร	 2	 เปล่ียนใหม่	 ประหยัดชัวร์”	 แค่ทุกคนเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ยอดฮิตในบ้าน	 เช่น	 หลอดไฟธรรมดาเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ	 LED	 ท่ีประหยัดพลังงาน 
กว่าหลอดไส้	 85%	 หรือแอร์ธรรมดา	 แอร์ฉลากเบอร์	 5	 ท่ีมีค่า	 SEER	 สูง	 ก็จะช่วย 
ประเทศชาติประหยัดพลังงานได้มาก	
 “Choose,	switch	and	forward	the	message”	are	three	key	words	that	
Dr.Twarath	Sutabutr,	Director-General	of	Energy	Policy	and	Planning	Office	
intended	to	be	materialized	through	the	“Divide-by-two:	Changing	it-Act	and	
save”	campaign.	Simple	actions,	such	as	switching	to	LED	light	bulb	with	up	
to	85%	energy	saving	potential,	and	to	label	number	5	air-conditioner	with	
high	SEER	value,	could	not	only	alleviate	household	energy	expenditure,	
but	also	strengthen	national	energy	security.

SEER	และหลอดไฟ	LED	ที่คึกคักขึ้นพร้อมกับยอดการเติบโตที่
ต่อเนื่อง	โดยตลาดหลอดไฟ	LED	ในปี	2559	มีอัตราเติบโตขึ้น 
ร้อยละ	 33	 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่	 4,960	 ล้านบาท	 ขณะที่เครื่อง 
ปรับอากาศที่มีค่า	 SEER	 ในปี	 2559	 โตขึ้นถึงร้อยละ	59	และ
มูลค่าตลาดอยู่ที่	7,000	ล้านบาท	จากเดิมอยู่ที่	4,400	ล้านบาท	

the growing market in air-conditioner with high SEER 
values and the increased sale of LED light bulbs. In 2016, 
LED light bulb market expanded over 33%, reaching 
market value of THB 4,960 million. Similarly, the 2016 
annual growth rate of air-conditioner with high SEER value 
was 59%, with the sharp rise in market value from THB 
4,400 million to THB 7,000 million.

	 ทัง้น้ี	สามารถติดตามรายละเอยีดโครงการ	“รวมพลงัหาร	2	 
เปลี่ยนใหม่	 ประหยัดชัวร์”	 ได้ที่	 www.รวมพลังหาร2.com	 
และ	Facebook	Fan	Page	รวมพลังหาร	2	

 To follow the “Divide-by-Two-Changing it-Act 
and save” project, please visit www.รวมพลังหาร2.com, 
and facebook fanpage รวมพลังหาร 2.

 ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา	 ภายใต้กิจกรรม	 “สัปดาห์
เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์	เกาะสมุย”เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรม 
	สมุย	ปาล์ม	บีช	รีสอร์ท	

 Dr.Twarath Sutabutr, Director-General of Energy Policy 
and Planning Office presided over the launch of the seminar on 
“Bulb Replacement for Saving Week (Samui Island)” on August 
5, 2016 at Samui Palm Beach Resort.

 พร้อมนำาทีมดารานักแสดงร่วมกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งจัดขึ้น 
ณ หา้งสรรพสนิคา้ช้ันนำา 5 แหง่ในพืน้ทีเ่กาะสมยุ ไดแ้ก ่Tesco Lotus, 
Home Pro, Big C, Makro  และ Power Buy โดยได้รับความสนใจ
จากประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

 Dr.Twarath Sutabutr, together with a team of reputable 
actors and actresses, launched the campaign in five shopping 
centers in Samui Island, including Tesco Lotus, Home Pro, 
Big C, Makro and Power Buy. The campaign received a lot 
of attention with high level of public participation.
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	 งานแถลงข่าวเปิดตัวคลิปมิวสิควิดีโอ” รู ้งี้ เปลี่ยน 
นานแล้ว”เมือ่วนัที	่20	ธนัวาคม	2559	ณ	ABOUT	WORK	นบัเป็น
ครัง้แรกของการพบกันสองศิลปินเสยีงคุณภาพ	คอื	คุณเก่ง	-	ธชย	 
และคุณแตงโม - วัลย์ลิกา	 ที่มาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีกว่าเดิม	 
โดยม	ีดีเจนุ้ย	-	ธนวฒัน์	มาร่วมสร้างสสีนั	บรรยากาศแบบเป็นกนัเอง	 
ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก	

 A music video clip “If only I had known, I would 
have changed already” was launched on December 
20, 2016 at ABOUT WORK. The lead singers were 
Keng Tachaya, and Tangmo Wallika. D.J. Nui Tanawat 
moderated the launch event, which received great 
attention from the media.

 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน	 เปิดตัวแอปพลิเคชัน	 “ชีวิตหาร	 2”	 รณรงค ์
ภาคประชาชนแชร์ไอเดียการใช้ชีวิตหาร	 2	 ประหยัดพลังงาน	 
โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่	คุณแสตมป์	อภิวัชร์	เอื้อถาวรสุข	ศิลปิน
ที่มีไลฟ์สไตล์เรียบง่ายในการใช้ชีวิต	 และคุณเฟื่องลดา	 สรานี	
สงวนเรือง	นางฟ้าไอที	ร่วมรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อสารสมัยใหม่	
ณ	ชั้น	2	สนพ.

  Dr.Twarath Sutabutr, Director-General of Energy 
Policy and Planning Office launched the “Divide-
by-Two lifestyle” application at EPPO, to promote  
energy-efficient way of living among the public. Two 
celebrities with corresponding lifestyle, Stamp - Apiwat 
Urtawornsuk and Feunglada Sranee Sanguanreung,  
joined the activity.
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 EPPO, in collaboration with UBM Asia (Thailand), 
Joint Graduate School of Energy and Environment 
(JGSEE), Committee on Energy and Renewable Energy, 
and Thai Chamber of Commerce, organized a regional 
forum titled “EPPO ASEAN Energy Forum.”The objective 
of the forum was to inform energy policy-makers, energy 
entrepreneurs and those interested  from 4 ASEAN 
countries, i.e. Indonesia, Philippines, Myanmar, and 
Vietnam on energy policies and energy development in 
Thailand especially on energy efficiency and renewable 
energyThe selection of the forum discussion topics was 
based on the interests expressed by participants from 
each country. For example, Indonesian participants 
largely were interested in oil palm related renewable 
energy. Participants from the Philippines were most 
interested in biomass, while participants from Vietnam 
were generally interested in solar power. Myanmar 
participants on the other hand suggested renewable 
energy market development as a discussion topic. The 
forum provided a lucrative opportunity for Thailand 
to showcase outstanding Thailand’s energy policies to 
neighboring countries, exchange knowledge, and foster 
networking for potential business opportunities in the 
future.

 EPPO ASEAN Energy Forum
 EPPO ASEAN Energy Forum

	 สนพ.	 ร่วมกับบริษัท	 ยูบีเอ็ม	 เอเชีย	 (ประเทศไทย)	
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (JGSEE)	 และคณะกรรมการ
พลังงานและพลังงานทดแทน	 หอการค้าไทย	 จัดงาน	 EPPO	
ASEAN	 Energy	 Forum	 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ
และนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน	 
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ	และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระดบัภมูภิาค	(ASEAN	Sustainable	Energy	Week	2016:	ASE	
2016)	ระหว่างวันที่	1	-	4	มิถุนายน	2559	ณ	ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค	บางนา	

	 ทั้งนี้	 งาน	 EPPO	 ASEAN	 Energy	 Forum	 จัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ	 ผู้ประกอบการ	 ผู้สนใจ
ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	
ฟิลิปปินส์	 เมียนมา	 และเวียดนาม	 รับทราบถึงนโยบายด้าน
พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆ	 ของประเทศไทย	
โดยเฉพาะเรือ่งการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและพลงังาน
ทดแทน	 โดยในงานสัมมนาดังกล่าวจะมีการก�าหนดหัวข้อตาม
ความสนใจของผู้เข้าร่วมงานจากแต่ละประเทศเป็นพิเศษ	 เช่น	
อินโดนีเซียสนใจเรื่องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	 โดยเฉพาะ
ปาล์มน�า้มัน	ฟิลิปปินส์สนใจเรื่องพลังงานชีวมวล	เมียนมาสนใจ
เรื่องการพัฒนาตลาดพลังงานหมุนเวียน	 และเวียดนามสนใจ
เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์	 ซึ่งการจัดงานในลักษณะดังกล่าวนี้ 
จะเป็นโอกาสอันดใีห้แก่ประเทศไทยในการน�าเสนอนโยบายด้าน
พลังงานที่โดดเด่นให้ประเทศเพื่อนบ้านได้รับทราบ	พร้อมทั้งยัง
เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ข้อมูลด้านพลังงาน 
ซึ่งจะประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจพลังงานของไทยในอนาคต	
และจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ต่อไป
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กิจกรรมพัฒนาองค์กร / กิจกรรมเพื่อสังคม / กิจกรรมอื่นๆ ของ สนพ.
Organization development activities, corporate social responsibility 
activities, and other activities of EPPO

	 ในปี	2559	สนพ.	ได้เร่ิมต้นโครงการ	“EPPO	Challenge”	
เพื่อรวบรวมตัวแทนชาว	สนพ.	หรือ	สนพ.	Ambassador	ผ่าน
รูปแบบการท�างานเป็นทมีตามแนวคดิ	เก่ง	กล้า	ขยนั	สร้างสรรค์	
ทีม	 ซึ่งถือเป็น	DNA	ส�าคัญของ	สนพ.	 เพื่อตอบโจทย์ด้านการ
ขับเคลื่อนการท�างาน	 มุ่งสู่อนาคต	 โดยจะพัฒนาทั้งระบบงาน	
บุคลากร	 รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือ	 เพื่อมุ่งพัฒนาการ
ท�างานของ	 สนพ.	 อย่างต่อเนื่อง	 ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ	ซึ่ง	สนพ.	Ambassador	
ประกอบด้วย	5	ทีม	

กิจกรรมพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการ “EPPO Challenge”
Organization development activities – “EPPO Challenge” project

	 In	2016,	EPPO	initiated	a	project	called	“EPPO	
Challenge”	to	foster	a	teamwork	concept,	following	
the	 organization’s	 core	 values	 –	 great,	 courageous,	
diligent,	creative,	and	team-oriented.	Reinforcing	these	
values	 is	 believed	 to	 improve	 credibility	 and	 allow	
EPPO	to	flourish,	as	the	leading	government	agency	on	
energy	policy	and	planning	of	Thailand.	To	implement,	
the	 project	 gathered	 representatives,	 called	 “EPPO	
Ambassadors”	and	divided	them	into	five	groups.

 1. ทีมเสือ คือ	 ตัวแทนในการจัดท�าเครื่องมือที่ใช้ใน
การพยากรณ์ภาพรวมความต้องการด้านพลังงานของประเทศ
ในระยะยาว	 (Thailand	Energy	Outlook)	 โดยประมาณการ
ความต้องการพลงังานแต่ละชนดิในแต่ละภาคเศรษฐกจิ	ร่วมกบั
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน	อาท	ิผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ	(GDP)	จ�านวนประชากร	และราคาพลังงาน	เพือ่ให้ภาค
รัฐสามารถวางแผนนโยบายด้านพลังงาน	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศชาติได้อย่างมั่นคง	 ทีมเสือด�าเนินการ
เหล่านีผ่้านวธิทีีเ่รยีกว่า	End	-	Use	Model	และ	Econometric	
Model	 ภายใต้สถานการณ์ในกรณีต่างๆ	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก

 1. Tiger team Tiger team is responsible for 
developing tools to be used in the development of 
Thailand Energy Outlook, which provides long-term 
energy projections of the country. Taking into account 
relevant economic factors, namely gross domestic 
product (GDP), number of population, and energy price, 
anticipated energy demand will be estimated, with 
detailed forecast by energy types and economic sectors. 
The forecast will assist the government in formulating 
energy policies, which is one of the critical elements in 

ทีมเสือ ทีมสิงห์

ทีมพิราบ

ทีมเหยี่ยว

ทีมแม่ไก่
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ต่างประเทศ	ได้แก่	Economic	Institute	for	ASEAN	and	East	
Asia	(ESIA)	เป็นที่ปรึกษา	

 2. ทีมสิงห์	 คือ	 ตัวแทนในการจัดท�าเครื่องมือเพื่อ
วิเคราะห์และคาดการณ์ความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2	 Emission)	 จากการใช้พลังงานของ
ประเทศในกรณีต่างๆ	อาทิ	 กรณีฐาน	 (Base-Case	 Scenario)	
กรณีที่มีการด�าเนินการตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว	
(Thailand	 Integrated	 Energy	 Blueprint:	 TIEB)	 ส�าเร็จ 
ตามเป้าหมาย	และกรณีที่ด�าเนินการตามแผน	TIEB	ได้ในระดับ
ต่างๆ	โดยน�าเอา	CO2 Reduction	Pathway	Model	หรือแบบ
จ�าลองสมดุลทางพลังงานและการค�านวณปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกภาคพลงังาน	ซึง่เป็นต้นแบบจากประเทศองักฤษ
มาปรับใช้	และร่วมกันพัฒนา	Model	เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด�าเนินงานด้านพลังงานของประเทศไทย	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนา	CO2	 Reduction	Pathway	Model	 ของประเทศ 
เป็นที่ปรึกษา	

 3. ทีมเหยี่ยว	คือ	ตัวแทนในการพัฒนา	Platform	ใหม่ที่
จะส่งผลให้ข้อมูลพลงังานของประเทศไทยเกดิความเป็นเอกภาพ
สอดคล้องกันทั้งระบบและเป็นส่วนหนึ่งของ	 “ศูนย์พลังงาน 
แห่งชาต”ิ	โดยกลุ่มเหยีย่วมโีจทย์ส�าคญัในการสร้าง	Enterprise	
Architecture	 (EA)	 หรือ	 การวางแผนกลยุทธ์	 เพื่อก�าหนด
แนวทางในการด�าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกันทั้งระบบ	
ผ่านการน�าเอาวิสัยทัศน์	ภารกิจ	และการด�าเนินงานของ	สนพ.	
เป็นหลัก	โดยน�าเทคโนโลย	ี(IT)	เข้ามาช่วยให้บรรลเุป้าหมายได้ดี
ยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	การท�า	Enterprise	Architecture	จะไม่ใช่เรื่องของ
ฝ่ายเทคโนโลยีเป็นหลัก	 แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนในองค์กร	
โดยการด�าเนินงานของทีมเหยี่ยวจะน�า	 EA	 เข้ามาช่วยในการ
เก็บข้อมูลที่เป็นประเด็นส�าคัญเพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	 (Electric	 Vehicle-EV)	 ในอนาคตของ
ประเทศไทย	เพื่อลดการพึ่งพาปิโตรเลียมที่เป็นเชื้อเพลิงหลักใน
การประหยัดพลังงานภาคขนส่ง	โดยมีประเด็นส�าคัญต่างๆ	เช่น	
จ�านวนรถยนต์ไฟฟ้า	โครงสร้างราคาไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ช้	EV	
(ค่าชาร์ตรถ)	โครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรบัสถานอีดัประจ	ุ(Charging	
Station)	ในเขต	กทม.	และสมุทรปราการ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ข้อมูล
เหล่านีส้ามารถน�ามาใช้ประกอบการวางแผนและก�าหนดนโยบาย	
รวมทั้งมาตรการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในอนาคต	

 4. ทีมพิราบ	 คือ	 ตัวแทนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	
โดยมุ่งเน้นการส่ือสารข้อมูลวิชาการด้านพลังงานที่ยากและ 
ซับซ้อน	ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย	อาท	ิผลงานของทมีเสอื	ทมีสงิห์	
และทีมเหยี่ยว	 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่บุคคลภายนอก	
สร้างความเชื่อมั่น	 และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อ	 สนพ.	 ผ่าน
ยุทธศาสตร์การสื่อสารแบบใหม	่

driving the development and the growth of the country. 
The tiger team will develop energy demand models, 
using econometric and end-use accounting approaches. 
With technical support from Economic Research Institute 
for ASEAN and East Asia (ERIA) as their advisors.

 2. Lion team is	responsible	for	developing	tools	to	
assess	carbondioxide	(CO2)	emission	reduction	potential	
from	energy	consumption	under	different	scenarios,	
such	as	baseline,	and	scenarios	with	different	level	of	
achievement	of	Thailand	Integrated	Energy	Blueprint	
(TIEB)	implementation.	A	model	for	calculating	energy	
balance	and	greenhouse	gas	emissions	 from	energy	
sector	will	be	developed,	with	the	technical	support	
from	experts	from	Thailand	and	United	Kingdom,	who	
developed	 CO2	 Reduction	 Pathway	Model,	 as	 their	
advisors.	

 3. Hawk team is responsible for developing 
a unified single energy data platform, as one of the 
functions of the National Energy Center. The hawk team 
leads the adoption of enterprise architecture (EA) and the 
development of strategic planning to guide organization’s 
operation, following the vision, mission and core values of 
EPPO. The hawk team also uses information technology 
(IT) to achieve its current and future objectives. The 
adoption of enterprise architecture not only involves 
the use of IT but also requires comprehensive approach 
to enterprise operation and structure analysis. It has 
potential to help archive key issues related to future 
energy policy formulation and improvement. For 
example, it documents essential information to support 
electric vehicle promotion policy in Thailand which aims 
to reduce the reliance on petroleum as a main fuel in 
transportation sector. The information consists of key 
data such as the amount of electric vehicles, charging fee 
structure, infrastructure for charging station in Bangkok 
and Samut Prakan provinces.  

 4. Pigeon team is responsible for communication 
and public relations, with the priority to make complicated 
energy-related academic information received from Tiger 
team, Lion team and Hawk team, more comprehensible 
and easy for general public to digest. The Pigeon team 
is committed to building confidence and positive 
image of EPPO, in line with the revised communication 
strategy. 
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 5. ทีมแม่ไก่ คือ	 ตัวแทนในการผลักดันการด�าเนินงาน	
และก�ากับดูแลโครงการ	 EPPO	 Challenge	 เพ่ือให้บรรลุผล
ส�าเร็จ	ตรงตามวัตถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานทีน่�าอนาคต
ด้านพลังงานของประเทศชาติอย่างยั่งยืน	

	 ส�าหรับผลงานของทั้ง	3	ทีม	(ทีมเสือ	ทีมสิงห์	ทีมเหยี่ยว)	
และการสนับสนุนจากทั้ง	 2	 ทีม	 (ทีมพิราบและทีมแม่ไก่)	 จะ
เป็นการวางโครงสร้างและรากฐานด้านพลังงานที่สอดคล้อง
กับแนวทางของการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	เพ่ือสร้างความมัน่คง	มัง่ค่ัง	และยัง่ยนืให้กบัประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 5. Hen team	 is	 responsible	 for	 driving	 and	
overseeing	the	progress	of	EPPO	challenge	project	to	
its	completion,	according	to	the	objectives	and	goals	
outlined.	

	 The	performance	of	Tiger,	Lion,	and	Hawk	teams	
with	the	support	from	Pigeon	and	Hen	teams	will	lay	a	
firm	foundation	for	efficient	and	effective	energy	sector	
development,	which	the	country’s	stability,	prosperity,	
and	sustainability	build	upon.

 25 กรกฎาคม 2559

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธาน
เปิดโครงการ “EPPO Challenge” โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันระดมความคิดผ่านรูปแบบการทำางานเป็นทีม 
ตามแนวคิด เก่ง กล้า ขยัน สร้างสรรค์ ทีม ซึ่งถือเป็น DNA สำาคัญของ สนพ.  
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ.

 July 25, 2016

Dr.Twarath Sutabutr Director-General of Energy Policy and Planning Office,  
accompanied by EPPO executives and staffs, presided over the launch 
of “EPPO Challenge”. This project aims to foster a teamwork concept, 
following the organization’s core values – great, courageous, diligent, 
creative, and team-oriented in project in meeting room number 2, EPPO

 18 พฤศจิกายน 2559 

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธาน
เปิดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ สนพ.” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของ สนพ. สู่ความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน
กับภาครัฐต่อนโยบายด้านพลังงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ.

 November 18, 2016

Dr.Twarath Sutabutr Director-General of Energy Policy and Planning Office  
presided over the opening of a training on EPPO brand development strategy. 
The objective of the training was to improve EPPO’s personnel capacity in 
communication and public participation in energy policy. The training was 
held  in the meeting room number 2 of EPPO.
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 14 พฤษภาคม 2559 

 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	พร้อมด้วยผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที	่สนพ.	ร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ณ	 โรงเรียนวัดตาขัน	 อ.บ้านค่าย	
จ.ระยอง	โดยร่วมกันปรบัปรงุห้องสมดุ	ทาสอีาคารเรยีน	มอบสือ่
การเรียนการสอน	เปลี่ยนหลอดไฟ	LED	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์	ขนาด	250	วัตต์	จ�านวน	6	แผง	ก�าลังผลิต	
1,500	วัตต์	ส�าหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในอาคารเรียน	

กิจกรรมเพื่อสังคม
Corporate Social Responsibility Activities

 May 14, 2016

 Dr.Twarath  Sutabutr	 Director-General	 of	
Energy	Policy	and	Planning	Office,	together	with	EPPO	
executives	and	staffs,	participated	in	volunteer	activities	
at	Wat	Ta	Kan	school,	Ban	Kai	district	in	Rayong	province.	
The	activities	included	renovating	the	library,	painting	
the	 school	 building,	 providing	 teaching	materials,	
offering	 lunch	 for	 teachers	 and	 students,	 replacing	
current	light	bulbs	with	LED,	and	installing	six	250	W	 
solar	panel	systems	with	capacity	of	1,500	W.

กิจกรรมอื่นๆ ภายใน สนพ.
Other internal activities

 14 พฤษภาคม 2559 

	 สนพ.	 ได้จัดสัมมนา	 เรื่อง	 “การพัฒนา	 และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการท�างาน”	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่	 สนพ.	 ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน	
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการท�างาน	 และการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า	รวมถงึการสร้างเสรมิการท�างานเป็นทมี	
ณ	โรงแรม	รอยัล	พลา	คลิฟฟ์บีช	รีสอร์ท	จ.ระยอง

 May 14, 2016

	 EPPO	 held	 a	 seminar	 on	 “Development	 and	
Enhancement	 of	 Work	 Performance”	 to	 improve	
capacity	among	EPPO	staffs,	increase	participation	in	
work	 process,	 augment	 problem-solving	 skills,	 and	
foster	teamwork.	The	seminar	was	organized	at	Royal	
Phala	Cliff	Beach	Resort	in	Rayong	province.
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 May 15, 2016

 Dr.Twarath Sutabutr	Director-General	of	Energy	
Policy	and	Planning	Office,	along	with	EPPO	executives	
and	 staffs,	 visited	 LNG	 Terminal	 1,	which	 is	 the	 2nd 
expansion	project	of	PTT	LNG	Limited	 in	Maptapud	
district	 in	 Rayong	 province.	 This	 expansion	 project	
allowed	 Thailand	 to	 accommodate	 over	 10	million	
tons	of	LNG	per	year.

 15 พฤษภาคม 2559 

 ดร.ทวารฐั สตูะบตุร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน	พร้อมด้วยผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที	่สนพ.	เยี่ยมชม
โครงการ	LNG	Terminal	1	ส่วนขยายที่	2	ของ	บริษัท	พีทีท	ี
แอลเอน็จ	ีจ�ากดั	อ.มาบตาพดุ	จ.ระยอง	ซึง่เป็นโครงการต่อขยาย
ท�าให้ก�าลังการรบัรอง	LNG	ของประเทศเพิม่ขึน้เป็น	10	ล้านตนั
ต่อป	ี

 17 มิถุนายน 2559

 ดร.ทวารฐั สตูะบตุร	ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน	พร้อมผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่ส�านักนโยบายไฟฟ้า
ของ	สนพ.	เยี่ยมชมระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าใต้ดินตามแผนปรับปรุง
และขยายระบบจ�าหน่ายพลงัไฟฟ้าของ	กฟน.	ณ	กฟน.	ส�านกังาน
ใหญ่	เพลินจิต	

 June 17, 2016

 Dr.Twarath Sutabutr	 Director-General	 of	
Energy	Policy	and	Planning	Office,	together	with	EPPO	
executives	 and	 staffs	 from	 Power	 Policy	 Bureau,	
visited	the	underground	power	distribution	system	of	
Metropolitan	 Electricity	 Authority	 (MEA)	 at	 the	MEA	
Ploenchit	Headquarter.	
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 24 มิถุนายน 2559

 สนพ. ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดและเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์” 
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย 
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สนพ. เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ 
คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

 June 24, 2016

	 EPPO	organized	a	workshop	on	“Approaches	and	
Tools	for	Integrated	and	Effective	Fund	Management”	
at	the	Energy	Complex	of	Ministry	of	Energy.	General 
Anantaporn Kanjanarat, Minister of Energy,	together	
with	Dr.	Twarath	Sutabutr,	Director-General	of	EPPO,	
presided	over	the	inauguration	and	delivered	opening	
remarks.	

 23 สิงหาคม 2559 

 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง	“25	ป	ีสนพ.	
(สนพ.	 Story)”	 25	 ปีแห่งการสร้างสรรค์และอนุรักษ์พลังงาน	 
โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.ปิยสวัสดิ์	 อัมระนันทน์	 คุณเมตตา	
บันเทิงสุข	 และคุณวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 อดีตผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
การท�างานสู่ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าที่	สนพ.	 โดยเฉพาะด้านการ 
ขับเคล่ือนบทบาท	 สนพ.	 ตลอด	 25	 ปีที่ผ่านมา	 ในการวาง
รากฐานการท�างานเพื่อความก้าวหน้าเป็นองค์กรหลักแห่งการ 
สร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงาน	
เพื่อความยั่งยืนของประเทศ	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	2	สนพ.

 August 23, 2016

 Dr.Twarath Sutabutr Director-General	of	Energy	
Policy	and	Planning	Office,	presided	over	the	opening	
of	 a	 dialogue	 on	 “EPPO	 Story:	 25	 years	 of	 energy	
development	and	conservation.”	Three	former	EPPO	
executives	 led	 the	 discussion	 by	 sharing	 their	 past	
professional	 experiences:	 Dr.	 Piyasawas	 Umaranun,	
Mr.	Metta	Bantungsuk,	and	Mr.	Weerapol	Jirapraditkul.	 
The	dialogue	covered	the	important	roles	of	EPPO	over	
the	past	25	years	in	laying	a	firm	foundation	and	its	
continuous	efforts	to	thrive,	as	the	leading	government	
agency	in	developing	and	managing	energy	policy	for	
Thailand’s	sustainability.	The	dialogue	was	held	in	the	
meeting	room	number	2	of	EPPO	building.
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 17 ตุลาคม 2559

 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน	 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สนพ.	 
เข้าร่วมพธิถีวายอาลยั	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้	เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์	
ณ	ห้องประชมุ	2	ชัน้	2	สนพ.

 October 17, 2016

 Dr.Twarath Sutabutr,	Director-General	of	Energy	
Policy	and	Planning	Office,	alongside	EPPO	executives	
and	staffs,	joined	the	ceremony	in	Remembrance	of	
His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	 in	front	of	the	
King’s	photo	in	the	meeting	room	number	2	of	EPPO.

 12 พฤศจิกายน 2559

	 สนพ.	 ได้จัดสัมมนา	 เรื่อง	“นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานของ	สนพ.” 
เพือ่พฒันาเจ้าหน้าที	่สนพ.	ในด้านการคดิสร้างสรรค์	และพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง	
โดย	ดร.ทวารฐั	สูตะบุตร	ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	ได้น้อมน�า
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
เรื่อง	 “ความเพียรในการพัฒนาตนเอง”	 มาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่	 สนพ.	 ใช้ปฏิบัติ 
ในการท�างาน	ณ	โรงแรมโนโวเทล	หัวหิน-ชะอ�า	บีช	รีสอร์ท	จ.เพชรบุรี

 November 12, 2016

	 EPPO	organized	a	seminar	on	“Policy	and	Operational	Directions	
of	EPPO”	to	develop	internal	capacity	on	creative	thinking,	and	to	be	
well-prepared	 for	changes.	Dr.	Twarath	Sutabutr,	Director-General	of	
Energy	Policy	and	Planning	Office,	conveyed	the	speech	of	His	Majesty	
King	 Bhumibol	 Adulyadej	 on	 “Perseverence	 in	 Self-Improvement”	 
to	EPPO	staffs,	and	encouraged	them	to	apply	the	concept	to	their	day-
to-day	work.	The	seminar	was	organized	at	Novotel	Hua	Hin - Cha-am	 
Beach	Resort,	Petchaburi	province.
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	 พร้อมกันนี้	 ผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่	 สนพ.	 
ยังได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและ 
เพลงพระราชนิพนธ์	“ความฝันอันสูงสุด”	เพื่อร่วมน้อมร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	 และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	 
ณ	พระราชวังไกลกังวล	อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 On	this	occasion,	EPPO	executives,	civil	servants,	
and	 staffs	 lit	 candles	 in	 remembrance	 of	 the	 King	
Bhumibol	Adulyadej,	 and	 sang	 the	 royal	 anthem	of	
Thailand	(Sansoen	Phra	Barami),	and	the	 Impossible	
Dream	-	a	song	composed	by	the	late	King	-	in	front	
of		Klai	Kangwon	Palace	of	Hua	Hin	district	in	Prachuab	
Khiri	Khan	province.

 December 28, 2016
 Dr.Prasert Sinsukprasert,	 Deputy	 Director-
Generalof	Energy	Policy	and	Planning	Office,	presided	
over	 the	 opening	 of	 a	 training	 on	 “Prevention	 of	
Conflict	of	Interest.”	An	inquiry	and	law	expert	from	
the	Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission,	
Mr.Phumiwat	 Rattanapol,	 was	 the	 lead	 speaker.	 
Dr.Twarath Sutabutr,	Director-General	of	EPPO,	then	
led	 his	 staffs	 in	 announcing	 their	 intention	 to	 fight	
against	 corruption.	 The	workshop	was	 organized	 at	
Sukosol	hotel,	Bangkok.

 28 ธันวาคม 2559
 ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ รองผูอ้�านวยการส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน	 เป็นประธานเปิดการอบรม	 “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”	 โดยได้รับเกียรติจากคุณภูมิวัฒน์	
รัตนผล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	
เป็นวิทยากรบรรยาย	 และ	ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 เป็นผู้กล่าวน�าเจ้าหน้าท่ี	
สนพ.	เพือ่ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	
ณ	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ



ส่วนที่
ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ 2559
Part
Performance against Agreement for Fiscal Year 20165
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	 สนพ.	 ได ้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	
รอบ	12	 เดือน	 (1	ตุลาคม	2558	 -	30	กันยายน	2559)	ตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	
ก�าหนด	ประกอบด้วย	มิติภายนอก	 เป็นการประเมินเฉพาะมิติ
ด้านประสทิธผิลในการด�าเนนินโยบายส�าคญัเร่งด่วนของรฐับาล
และภารกิจหลักของ	สนพ.	เนื่องจาก	สนพ.	เป็นหน่วยงานด้าน
นโยบาย	 ซึ่งไม่มีงานด้านการบริการ	 จึงไม่มีตัวชี้วัดในมิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ	คิดเป็นน�า้หนักร้อยละ	75	และมิติภายใน	
เป็นการประเมินมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ได ้แก ่ 	 การเบิกจ ่ายงบประมาณ	 การประหยัดพลังงาน	 
การประหยัดน�้า	 และการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครฐั	และมติด้ิานการพฒันาองค์การ	ได้แก่	การพฒันาสมรรถนะ 
องค์การ	 และคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	 คิดเป็นน�้าหนักร้อยละ	 22.50	 โดย	 สนพ.	 มี
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ	ปีงบประมาณ	2559	เท่ากับ	
4.3667*	จากคะแนนเต็ม	5.0000		ดังนี้

 ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

Summary table on the performance against agreement for fiscal year 2016

 EPPO has prepared a report of the results of 
work according to the performance commitment for 
fiscal year 2016 covering a 12-month period (October 
1, 2015 to September 30, 2016) according to the 
evaluation framework of the Office of the Public Sector 
Development Commission (OPDC) in two aspects. First, 
external assessment concerns the execution efficacy of 
the government’s urgent, critical policies and EPPO’s 
own core missions (totaling 75% weight). Since EPPO is 
responsible for no service quality indicator. Accounting for 
22.50% weight, on the other hand, internal assessment 
concerns the efficiency of budget disbursement,  
energy-saving, water-saving, public information system 
efficiency improvement, and organizational capability 
development together with integrity and transparency of 
performance. For fiscal year 2016, EPPO scored 4.3667* 
out of 5.0000 for its performance.

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
Performance indicator 

หน่วยวัด  
Unit of 

measure-
ment

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

 Weight-
ing (%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

ผลการด�าเนินงาน
Performance

1 2 3 4 5

ผลการ
 ด�าเนินงาน
Outcome

ค่าคะแนน
ที่ได้

Score 
obtained

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก 
Weighting

score

มิติภายนอก
External assessment 75 4.2667

การประเมินประสิทธิผล  
(ผลลัพธ์และผลผลิต) 
Effectiveness (result and 
productivity)

75 1 2 3 4 5 4.2667

1.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
ร่ า งพระราชบัญญัติกองทุน 
น�้ามันเชื้อเพลิง

Success	 of	 development	
of	 the	 draft	 Oil	 Fund	 Act	
of	B.E.	....

ระดับ

Level
20 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 1.0256

1.2 ระดับความส�าเร็จของการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงาน	(NGV)

Success	 of	 energy	 price	
restructuring	(NGV)

ระดับ

Level 15 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.7692



90

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
55

9 
 l 

 ส
ำาน

ักง
าน

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

พล
ังง
าน

 (ส
นพ

.) 
  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
Performance indicator

หน่วยวัด  
Unit of 

measure-
ment

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

 Weight-
ing (%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

ผลการด�าเนินงาน
Performance

1 2 3 4 5

ผลการ
 ด�าเนินงาน
Outcome

ค่าคะแนน
ที่ได้

Score 
obtained

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก 
Weighting

score

1.3 ระดับความส� า เร็ จของการ
จั ดท� าแนวทางการส่ ง เสริ ม
การแข่งขันในกิจการโครงสร้าง
ก๊าซธรรมชาติ

Success	of	guidelines	for	the	
national	 gas	 infrastructure	
bus iness 	 compet i t ion	
promotion

ระดับ

Level
15 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.6154

1.4 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ภาพรวมของประเทศ	
Energy	Intensity

พันตันเทียบเท่า 

น�้ามันดิบ/พันล้านบาท

Thousand	tons	

of	crude	oil	

equivalent/	Billion	

Bahts

15 9.05 9.04 9.03 9.02 9.01 8.82 5.0000 0.7692

1.5 ปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO
2

CO
2
	emission

กิโลกรัม	CO2/กิโลวัตต์ 

ชั่วโมง

kg.	CO2 /kWh
10 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.4810 1.0000 0.1026

การประเมินคุณภาพ 
Service Quality  

สนพ.	ไม่มีการวัดผลตัวชี้วัดนี้	

เนื่องจากไม่มีงานบริการ

Since	EPPO	is	responsible	for	no	service	
function,	it	requested	a	waiver	of	this	

indicator.

มิติภายใน 
Internal assessment

22.50 4.700

การประเมินด้านประสิทธิภาพ 
Effectiveness 4.4600

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

Budget	disbursement
5 3.6500

3.1 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

Success	 of	 investment	
b u d g e t 	 e x p e n d i t u r e	
disbursemen	

ร้อยละ

%
2.5 75 78 81 84 87 99.92 5.0000 0.1282

3.2 ร้อยละความส�า เร็จของการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

Success	 of	 overall	 budget	
expenditure	disbursement

ร้อยละ

%
2.5 88 90 92 94 96 90.60 2.3000 0.0590
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
Performance indicator

หน่วยวัด 
 Unit of 

measure-
ment

น�้าหนัก 
(ร้อยละ)

 Weight-
ing (%)

เกณฑ์การให้คะแนน
Scoring criteria

ผลการด�าเนินงาน
Performance

1 2 3 4 5

ผลการ
 ด�าเนินงาน
Outcome

ค่าคะแนน
ที่ได้

Score 
obtained

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก 
Weighting

score

4 การประหยัดพลังงาน
Energy-saving

ระดับ

Level 2.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1282

5 การประหยัดน�้า
Water-saving

ระดับ

Level
2.5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1250

6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ
Efficiency	 improvement	 of	
public-sector	 information	
system

ร้อยละ

%
5 40 45 50 55 60 71.00 5.0000 0.2564

การพัฒนาองค์การ   
Organization development 10 5.0000

7 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ
Success 	 o f 	 capab i l i t y	
development

ระดับ

Level
5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2564

8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ
Leve l 	 o f 	 i n teg r i t yand	
transparency	of	performance

ระดับ

Level
5 0 20 40 60 80 81.50 5.0000 0.2564

น�้าหนักรวม
Total weight 97.5

ค่าคะแนน
ที่ได้

Score
4.3667*

หมายเหตุ :  (*) ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ 3.2
Note:  (*) Under appeal is KPI No. 3.2



ส่วนที่
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 
Part 
Financial Statements and Notes to the Financial
Statements for Fiscal Year 2016 6
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 (หน่วย: บาท) (Unit: Baht)

หมายเหตุ 
Note 2559 : 2016 2558 : 2015

สินทรัพย์ 
Assets
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 Current assets

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 Cash	and	cash	equivalents
5 	 760,347,898.03	 	 2,751,001,066.40	

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น

	 	 Short-term	debtors
6 	 83,990,443.10	 	 119,826,562.71	

	 	 เงินลงทุนระยะสั้น

	 	 Short-term	investments
	 410,000,000.00	 	 391,000,000.00	

	 	 วัสดุคงเหลือ	

	 	 Materials	&	supplies
	 527,909.66	 	 896,427.44	

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 Total	current	assets
	 1,254,866,250.79	 	 3,262,724,056.55	

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 Non-current assets

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 Land,	Property	and	Materials
7 	 18,084,173.14	 	 20,513,360.75	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

	 	 Intangible	assets
8 	 2,206,924.83	 	 1,447,514.15	

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

	 	 Total	non-current	assets
	 20,291,097.97	 	 21,960,874.90	

 รวมสินทรัพย์ 
 Total assets  1,275,157,348.76  3,284,684,931.45 

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 The accompanying notes are an integral part of these financial statements

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน  2559 
Statements of Financial Position as at September 30, 2016
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  (หน่วย: บาท) (Unit: Baht)

หมายเหตุ 
Note 2559 : 2016 2558 : 2015

หนี้สิน
Liabilities Note

 หนี้สินหมุนเวียน 
 Current liabilities

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	 	 Short-term	creditors 9 94,664,345.95	 159,088,003.38	

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	
	 	 Short-term	deposits 10 	 44,526,223.95	 	 204,252,479.72	

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	 	 Other	current	liabilities 	 33,556,592.63	 	 33,427,888.32	

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	
	 	 Total	current	liabilities 	 172,747,162.53	 	 396,768,371.42	

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 Non-current liabilities

	 	 เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 

	 	 Creditors	by	transfer	and	long-term	sales	 11 	 2,031,243.11	 	 11,484,667.56	

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 

	 	 Long-term	government	advances	from	Treasury 	 500,000.00	 	 500,000.00	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

Total	non-current	liabilities 	 2,531,243.11	 	 11,984,667.56	

รวมหนี้สิน
Total liabilities  175,278,405.64  408,753,038.98

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
Net assets/Capital

ทุน

Capital 	 440,331,512.06	 	 440,331,512.06	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

Revenues	above	(below)	cumulative	expenditure 	 659,547,431.06	 	 2,435,600,380.41	

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
Total net assets/Capital  1,099,878,943.12  2,875,931,892.47 

หมายเหต	ุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements
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(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)

 
หมายเหตุ 

Note 2559 : 2016  2558 : 2015

รายได้  
Revenue

รายได้จากงบประมาณ	

Revenue	from	government	budget
12 	 99,262,606.62	 	 112,184,165.98	

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	

Revenue	from	support	funds	&	donations
13 	 1,591,905,543.52	 	 1,990,867,797.59	

รายได้อื่น	

Other	revenue
14 	 9,936,064.77	 	 13,957,002.54	

รวมรายได้  
Total Revenue

 1,701,104,214.91  2,117,008,966.11 

ค่าใช้จ่าย
Expenses

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	

Salaries	and	wages
15 	 61,662,312.86	 	 57,719,748.45	

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	

Pension	funds
16 	 6,646,417.78	 	 5,103,051.11	

ค่าตอบแทน	

Compensation
17 	 155,000.00	 	 212,000.00	

ค่าใช้สอย	

General	expenditure
18 	 293,149,476.19	 	 377,603,725.56	

ค่าวัสดุ	

Material	&	supply	expenses
19 	 10,184,322.16	 	 6,148,014.31	

ค่าสาธารณูปโภค	

Utility	expenses
20 	 5,022,160.51	 	 4,985,323.82	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

Depreciation	and	amortization
21 	 7,269,210.99	 	 8,322,385.23	

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	

Expenses	from	support	funds	&	donations
22 	 1,632,697,506.84	 	 1,976,679,709.75	

ค่าใช้จ่ายอื่น	

Other	expenses
23 	 547,555.37	 	 811,210.17	

รวมค่าใช้จ่าย 
Total expenses

 2,017,333,962.70  2,437,585,168.40 

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน Income 
below operating expenses before cost of funds

	 (316,229,747.79) 	 (320,576,202.29)

ต้นทุนทางการเงิน	

Cost	of	funds
 -  -	

รายได้ต่�ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
Net income below operating expenses

 (316,229,747.79)  (320,576,202.29)

หมายเหต	ุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
	 The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	these	financial	statements

งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ ส�าหรบัปี ส้ินสดุวนัที ่ 30  กนัยายน  2559
Statement of Income and Expenses For the Year Ended September 30, 2016
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หมายเหตุ สารบัญ  Content

1 ข้อมูลทั่วไป	General information

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน	Preparation criterion for financial statements

3
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม	่และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
New & revised public accounting standards & policies

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	Summary of key accounting policies

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	Cash and cash equipment

6 ลูกหนี้ระยะสั้น	Short-term debtors

7 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์Land, Property and Materials

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	Intangible assets

9 เจ้าหนี้ระยะสั้น	Short-term creditors

10 เงินรับฝากระยะสั้น	Short-term deposits

11 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	Creditors by transfer & long-term sales

12 รายได้จากงบประมาณ	Revenue government budget

13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	Revenue from support funds & donations

14 รายได้อื่น	Other revenue

15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	Salaries and wages

16 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	Pension funds

17 ค่าตอบแทน	Compensation

18 ค่าใช้สอย	General expenditure

19 ค่าวัสดุ	Material & supply expenses

20 ค่าสาธารณูปโภค Utility expenses

21 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย Depreciation and amortization

22 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	Expenses from support funds & donations

23 ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses

หมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
Notes to the Financial Statements For the Year Ended September 30, 2016
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