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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  
มีภำรกิจในกำรเสนอแนะนโยบำย แผน และมำตรกำร
ด้ำนพลังงำน ก�ำหนดมำตรกำรแก้ไขป้องกันภำวะ 
กำรขำดแคลนน�้ำมันเชื้อเพลิง ติดตำมและประเมินผล 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยพลังงำน รวมทั้งบริหำรจัดกำร
ข้อมูลพลังงำนและกองทุนพลังงำน เพ่ือให้ประเทศ 
มีควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน 

ในปี 2561 ประเทศไทยต้องเผชญิกับประเดน็ท้ำทำย
ต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อกำรบรหิำรนโยบำยพลงังำน อำท ิสถำนกำรณ์
รำคำขำยปลีกน�้ ำมัน เชื้ อ เพลิ งภำยในประเทศท่ี 
เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำพลังงำนในตลำดโลก  
กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูอิำกำศของโลก ภำวะโลกร้อน 
สำเหตุหลักมำจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิล  
กำรเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive  
Technology) และกำรปรบัเปลีย่นสดัส่วนกำรใช้พลงังำน
จำกฟอสซิลเป็นพลังงำนทดแทน รวมท้ัง กำรปรับปรุง
โครงสร ้ำงกำรบริหำรของกระทรวงพลังงำน อำทิ  
กำรบรหิำรจดักำรกองทุนเพ่ือส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน 
และกำรแก้ไขกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรกองทุน
น�้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้น ในปี 2561 สนพ. ได้มีกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนนโยบำยพลังงำนที่ส�ำคัญในหลำยด้ำน 
อำทิ กำรทบทวนและจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศ ให้มีกำรจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรใช้พลงังำนในแต่ละภูมภิำค กำรศกึษำกำร
ปรับปรุงเกณฑ์ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรอง และกำรทบทวน
นโยบำยอัตรำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำกำรใช้ เพ่ือส่งเสรมิให้มี
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพในช่วงที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ
สงูสดุ รวมทัง้กำรศกึษำรปูแบบธุรกิจไมโครกรดิท่ีเหมำะสม 
กับประเทศไทย เพ่ือรองรับกำรซื้อขำยพลังงำนที ่
ประชำชนเป็นทัง้ผูซ้ือ้และผูผ้ลติไฟฟ้ำเพ่ือขำย (Prosumer) 
และกำรซื้อขำยไฟฟ้ำระหว่ำงประชำชนกับประชำชน 
(peer to peer) 

The Energy Policy and Planning Office (EPPO) 
directs its mission for national energy security by 
devising energy policies, plans, and measures; 
defining measures for easing and preventing fuel 
shortages; monitoring and evaluating compliance 
with energy policies; and managing energy data 
and energy funds.

This past year our country was besieged by 
challenges at home and abroad, affecting energy 
policy administration. First, domestic retail fuel prices 
caused by volatile world energy commodity prices. 
Second, global climate change and global warming, 
due mainly to fossil fuel combustion. Next, disruptive 
technology and the ongoing proportional change in 
energy consumption from fossil fuels to renewables. 
Also, administrative change of the Ministry of Energy, 
evident in the management of the Energy Conservation  
Promotion Fund and amendment of laws related to 
Oil Fund administration. Therefore, this year EPPO 
made several key policy moves, including the 
revision and development of the Power Development 
Plan (PDP) to ensure adequate power supply that 
meets each region’s power demand; investigation 
into the need to amend reserve power capacity rules; 
revision of the Time of Use Rate policy to encourage 
efficient power consumption during peak periods; 
and investigation into models of micro-grid businesses 
that suit Thailand to accommodate energy trade 
where the public acts as “prosumers” (buyer and 
generator for sale) and peer-to-peer trading.
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นอกจำกนี้ ได้มีกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันไบโอดีเซล 
B20 ส�ำหรับกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสำรขนำดใหญ่  
แก้ปัญหำฝุน่ละอองขนำดเลก็กว่ำ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และกำรปรับ
โครงสร้ำงรำคำ NGV ให้สะท้อนต้นทุน แต่ยังให้ส่วนลด
รำคำขำยปลกีก๊ำซ NGV ส�ำหรบัรถโดยสำรสำธำรณะ เพ่ือ
ลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน รวมทั้ง มีกำรศึกษำ
และส�ำรวจกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่ง เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในกำรเสนอแนะมำตรกำรในกำรใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลิงอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ท้ำยสุดน้ี ในนำมผู ้บริหำร กระผม ขอขอบคุณ
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ สนพ. ทุกท่ำน ที่ได  ้
ร่วมกันปฏิบตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ก�ำลงัควำมรูค้วำมสำมำรถ 
ในกำรสร ้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนไปสู ่ เป ้ำหมำย  
ให้ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้ำนพลังงำน 
ตลอดจนขอขอบคุณหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ท้ังภำครัฐ 
และเอกชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ สนพ. 
มำโดยตลอด

In addition, we have encouraged B20 biodiesel 
consumption for trucks and large passenger  
vehicles to overcome the particle matter smaller than 
2.5 micron (PM 2.5) problem in Bangkok and its 
perimeter; restructured NGV prices to reflect costs 
while still offering NGV price discounts for public  
passenger vehicles to ease the people’s cost of living; 
and investigated and surveyed transport-sector energy 
consumption to serve as a platform for advocating 
efficient fuel consumption measures.

On behalf of the EPPO management team, I wish 
to thank all government officers and staffs at EPPO 
for jointly delivering their best performance in creative 
energy policies so that Thailand’s energy affairs 
should be security, economy and sustainability. 
Equally important is the perennial support to EPPO 
lent by applicable agencies in the public and private  
sectors, which is highly appreciated.
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

Vision

Missions

สร้างสรรค์นโยบายและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ของประเทศภายในปี 2579

Create policies and support the development 
of energy innovation for the country’s security 
and sustainability within 2035

ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ
EPPO is entrusted with the following 6 missions:

1 4

2 5

3 6

เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหาร
พลังงานของประเทศ
Recommend energy policies and integrate/
review energy management plans of the 
country

ก�ากับ ติดตาม และประเมินนโยบายและแผน
บริหารพลังงานของประเทศ
Supervise, monitor and evaluate 
the implementation of national energy 
policies and energy management plans

เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
Recommend national strategies for 
energy conservation and alternative 
energy promotion

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
Administer the Information and  
Communications Technology (ICT) with 
regard to energy matters of the country

เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกัน 
การขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
Recommend measures to solve and 
prevent oil shortage in both short and 
long terms

พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์
Enhance EPPO to become a strategic  
organization
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ยุทธศาสตร์ของ สนพ.
Strategic Issues

ยุทธศาสตร์ ของ สนพ. มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
In order to pursue the foregoing Vision and Mission, 3 Strategies are laid down:

1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน 
Formulating Energy Policies for energy security and sustainability

เป้าประสงค์ 
Objectives

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

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

3. มีนโยบายที่น�าไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 To have energy policies that encourage energy efficiency

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

2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ 
Driving National Energy Policy 
(Policy Driving)

เป้าประสงค์ 
Objectives

เป้าประสงค์ 
Objectives

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบาย 
 To promote and encourage policy 
 implementation

2. มีระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบาย
 พลังงานของประเทศ 
 To have a mechanism for monitoring and 
 evaluating national energy policies

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก�าหนดและ
 ด�าเนินนโยบาย 
 To allow stakeholders to participate in 
 the formulation and implementation of 
 energy policies (Public Participation)

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ 
 Thailand Energy Information Hub

2. บุคลากรมีความรู้และความสามารถ 
 Smart Colleague

3. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Smart Work

4. บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 Effective Energy Fund Management

3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
Becoming High Performance 
Organization (EPPO Excellence)
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โครงสร้างการบริหารงาน สนพ.
Organizational Structure of EPPO

ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Director General

รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director General

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administrative System Development Group

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน
Specialist, Energy Strategy Planning

รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Deputy Director General

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านนโยบายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Specialist, Energy Conservation and Renewable 
Energy Policy and Plan

ส�านักงานเลขานุการกรม
Secretariat 

	 •	 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  General Affairs Group
	 •	 กลุ่มการคลัง
  Finance Group
	 •	 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  Human Resource Group
	 •	 กลุ่มช่วยอ�านวยการและสื่อสารองค์กร
  Coordination and Public Relations Group
	 •	 กลุ่มกองทุนพลังงาน
  Energy Fund Group
	 •	 กลุ่มนิติการ
  Legal Group

กองนโยบายปิโตรเลียม
Petroleum Policy Division

	 •	 กลุ่มน�้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  Oil and LPG Group
	 •	 กลุ่มก๊าซธรรมชาติ
   Natural Gas Group
	 •	 กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
  Biofuel Group

กองนโยบายไฟฟ้า
Power Policy Division

	 •	 กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
  Power Tariff and Service Quality Group
	 •	 กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
   Power Industry Promotion Group
	 •	 กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
  Power Supply Planning Group

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
Energy Conservation and Renewable Energy Policy Division

	 •	 กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน
   Energy Conservation Group
	 •	 กลุ่มพลังงานทดแทน
  Renewable Energy Group
	 •	 กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
   Energy Conservation and Renewable Energy 
  Promotion Group

หมายเหตุ: โครงสร้างการบริหารงาน สนพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Remark: Organizational structure of EPPO is under consideration of Office of the Civil Service Commission

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center

	 •	 กลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
   Energy Information Development Group
	 •	 กลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน	 	
   Energy Analysis and Economic Forecast Group
	 •	 กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  Computer System Development Group

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division

	 •	 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Group
	 •	 กลุ่มนโยบายพลังงาน
  Energy Policy Group
	 •	 กลุ่มติดตามและประเมินผล
   Monitoring and Evaluation Group
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ผู้บริหาร สนพ.
EPPO Executives

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท
Mr.Wattanapong Kurovat

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Director General 
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ผู้บริหาร สนพ.
EPPO Executives

นางสาวดาวทิพย์ วานิชานนท์ 
Ms.Dowtip Vanichanont

นายเพทาย หมุดธรรม
Mr.Petai Mudtham

รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

Deputy Director General 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Administrative System 

Development Group

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administrative System Development Group
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1. นางดวงสุดา จิรประดิษฐกุล
 Mrs.Duangsuda Jirapraditkul

2. นางกฤษณา สุภาจรูญ
 Mrs.Kitsana Suphacharun

3 . นางสาวนิรดา รงคพรรณ์ 
 Ms.Nirada Rongkapan

เลขานุการกรม 
Secretary

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Chief General Affairs Group

หัวหน้ากลุ่มการคลัง 
Chief Finance Group

ส�านักงานเลขานุการกรม 
Secretariat 

1 32
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5 4 6

4. นางธัชชฏวรรณ คงเปรม
 Mrs.Taschatawan Kongprem

5. นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา 
 Mr.Thanongsak Wongla

6. นางสาวขนกวรรณ หนูด�า
 Ms.Khanokwan Noodam

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
Chief Human Resource Group

หัวหน้ากลุ่มช่วยอ�านวยการและสื่อสารองค์กร
Chief Coordination and Public Relations Group

หัวหน้ากลุ่มกองทุนพลังงาน 
Chief Energy Fund Group
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กองนโยบายปิโตรเลียม 
Petroleum Policy Division

2 1 34

1. นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี 
 Mr.Anirut Thanakornmontri

2. นางกานดา เพชรไทย 
 Mrs.Kanda Petchthai

3. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล 
 Ms.Sasithon Jetsadathitikul

4. นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช
 Mr.Reukrit Kenharaj

ผู้อ�านวยการกองนโยบายปิโตรเลียม
Director Petroleum Policy Division

หัวหน้ากลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ
Chief Biofuel Group

หัวหน้ากลุ่มน�้ามันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
Chief Oil and LPG Group

หัวหน้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ
Chief Natural Gas Group
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กองนโยบายไฟฟ้า
Power Policy Division

3

1. นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู  
 Mr.Veerapat Kiatfuengfoo

2. นางศิรินา  อินแก้ว 
 Mrs.Sirina Inkaew

3. นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์  
 Ms.Jaruwan Pimsawan

ผู้อ�านวยการกองนโยบายไฟฟ้า  
Director Power Policy Division

หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
Chief Power Tariff and Service Quality Group

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
Chief Power Industry Promotion Group

12
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กองนโยบายอนรุกัษ์พลงังาน
และพลังงานทดแทน 
Energy Conservation and Renewable  
Energy Policy Division

1 23

1. นางสาวชนานัญ บัวเขียว 
 Ms.Chananan Buakiew

2. นางสาวนฤมล  อินทรักษ์
 Ms.Nareumon Intharak

3. นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์   
 Ms.Nootjaree Petcharat

ผู้อ�านวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน
Director Energy Conservation and Renewable 
Energy Policy Division

หัวหน้ากลุ่มพลังงานทดแทน
Chief Renewable Energy Group

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน
Chief Energy Conservation and Renewable 
Energy Promotion Group
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
Strategy and Planning Division

124 3

1. นางสาวภาวิณี โกษา 
 Ms.Pavinee Kosa

2. นายอุทัย ม่วงศรีเมืองดี
 Mr.Uthai Mungseemuengdee

3. นายวัชระ พจี
 Mr.Wachara Phajee

4. นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์
 Ms.Wachiraporn Petrat

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Strategy and Planning Division

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
Chief Strategy and Planning Group

หัวหน้ากลุ่มนโยบายพลังงาน
Chief Energy Policy Group

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
Chief Monitoring and Evaluation Group
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technology Center

3

1. นางสุพิตร พัดเปรม 
 Mrs.Supit Padprem

2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ 
 Ms.Sukanlaya Trewitthayanurak

3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
 Ms.Korakot Phupaiboon

4. นางสาวบุบผา คุณาไท 
 Ms.Bubpha Kunathai

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication 
Technology Center 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน
Chief Energy Information Development Group

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
Chief Energy Analysis and Economic Forecast Group

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
Chief Computer System Development Group

124
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2
ส่วนที่
PART

การบริหารนโยบายพลังงาน
ของประเทศ
National Energy Policy Administration
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  
มีบทบำทส�ำคัญในกำรบริหำรงำนด้ำนพลังงำนของ
ประเทศในฐำนะหน่วยงำนของรัฐที่มีพันธกิจด้ำน 
กำรเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำรด้ำนพลังงำน 
ไม่ว่ำจะเป็นแผนบรหิำรพลงังำนของประเทศ กำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน กำรป้องกัน 
กำรขำดแคลนน�ำ้มนัเชือ้เพลงิท้ังในระยะสัน้และระยะยำว 
รวมท้ังยังมีหน้ำที่ในกำรก�ำกับ ติดตำมและประเมิน
นโยบำย และแผนบริหำรพลังงำนของประเทศ ซึ่ง สนพ. 
ได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย ยุทธศำสตร์ หรือ
มำตรกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบ 
ผลส�ำเร็จ โดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

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 energy, as well as 
prevention fuel shortages over short and long terms. 
Its roles also cover overseeing, monitoring, and 
assessing 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;

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
National energy policy administration mechanism

คณะรัฐมนตรี
The Cabinet

ประธาน :
Chairman : 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

รองประธาน :
Vice Chairman : 
เลขานุการ :
Secretary : 

นายกรัฐมนตรี
Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
ผูอํานวยการ สนพ.
EPPO Director General 

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

Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Committee

EPPO serve as secretariat

คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (กทอ.)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)

Chairman :
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานประธาน :
Minister of Energy

Secretary :
ผูอํานวยการ สนพ.เลขานุการ :
EPPO Director General 

Chairman :
รองนายกรัฐมนตรีประธาน :
Deputy Prime Minister

Secretary :
ผูอํานวยการ สนพ.เลขานุการ :
EPPO Director General 

สนพ. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ

Ministry of Energy

Permanent Secretary
of Energy

National Energy Policy Council (NEPC)

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Energy Policy and Planning Office (EPPO)
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คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือ กพช. 
เป็นคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งต้ังข้ึนตำมพระรำชบัญญัติ 
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
กรรมกำร และมี สนพ. ปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร ทั้งน้ี กพช. ถือเป็นศูนย์รวมกำรก�ำหนด
นโยบำยด้ำนพลังงำนของรัฐเนื่องจำกมีคณะกรรมกำร
จำกรัฐมนตรี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อยู่ในคณะกรรมกำร ท�ำให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
เสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำพลังงำน
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่ง กพช. มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
National Energy Policy Council (NEPC)

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 or 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 following as below,

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของ กพช. เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำและ
เสนอแนวทำงในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและ
พัฒนำพลังงำนของประเทศ กพช. จึงได ้แต ่งตั้ ง 
คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน หรือ กบง. ขึ้น  
โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนเป็นประธำน
กรรมกำร และม ีสนพ. ปฏิบตัหิน้ำทีฝ่่ำยเลขำนกุำรของ
คณะกรรมกำร ซึ่ง กบง. มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

To ensure its efficient operation and goal  
attainment of 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 following as below,

กลไกการบริหารนโยบายพลังงานของประเทศ
National energy policy administration mechanism

3 ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเรงรัดการดําเนินการของคณะกรรมการตางๆ ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ
กับพลังงานใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
Monitoring, overseeing, coordinating, supporting, and accelerating tasks performed by all empowered 
committees to ensure compliance with such national policies and plans 

กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ
Devising rules  and terms for energy pricing in harmony with such national policies and plans2

4

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

กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนา
พลังงานของประเทศ
Devising rules  and terms for energy pricing in harmony with such national policies and plans
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
Energy Conservation Promotion Fund (ENCON Fund) Committee

เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำนและ
กำรบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน จึงได้
มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของ กพช. เพ่ิมเติมไว้ใน 
พระรำชบญัญัตกิำรส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์พลงังำน พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้ กพช.  
มอี�ำนำจหน้ำท่ีเสนอนโยบำยและเป้ำหมำย หรอืมำตรกำร
เก่ียวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆ ดังนั้น จึงได้มี
กำรแต ่ ง ต้ั งคณะกรรมกำรกองทุน เ พ่ือส ่ ง เสริม 
กำรอนุรักษ์พลังงำน หรือ กทอ. เข้ำมำด�ำเนินกำร ซึ่งมี 
รองนำยกรัฐมนตรีคนหน่ึงที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
เป็นประธำนกรรมกำร และมี สนพ. ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำร ซึง่ กทอ. มอี�ำนำจหน้ำท่ีดงัน้ี

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 devise 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 following as below,

6
ขอใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน
สถิติ และเรื่องตางๆ ที่จำเปนเกี่ยวกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 
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

เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการดานพลังงาน 
Advocating energy policies, plans, and measures involving energy administration and energy 
development

เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางดานพลังงานของหนวยงาน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการดังกลาว
Making recommendations and ranking plans/projects involving energy affairs 2

พิจารณาและเสนอความเห็นตอ กพช. เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะออก
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
Giving recommendations to NEPC on decrees, ministerial regulations, and other measures to be issued
under laws on energy conservation promotion

5

กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่ กพช. มอบหมาย 
Setting energy prices and rates of contribution to the Oil Fund as instructed by NEPC3
เสนอแนะนโยบายมาตรการทางดานราคาพลังงาน
Recommending energy pricing policies and measures4

แตงตั้งคณะอนุกรรมการชวยปฏิบัติงานในหนาที่ตามความจำเปน
Appointing subcommittees  to support its work as necessary7

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)
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5

เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใชจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไวในมาตราที่ 25 ตอ กพช. 
Recommending criteria, terms, and priorities for fund-spending to ensure conformity to Article 25 
to NEPC

พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในมาตรา 25 ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และลำดับความสำคัญที่ กพช. กำหนดตามมาตรา 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)

เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ กพช.
Proposing to NEPC types of fuel exempted from contribution to the fund 

6 กำหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของ กพช. 
Setting NEPC-endorsed special tariffs

7 ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
Granting special tariff exemption

8 พิจารณาอนุมัติคำขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา 40 (2) ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไขที่ กพช. 
กำหนดตามมาตรา 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 กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและการชวยเหลือตามมาตรา 41 
Devising criteria and procedures for filing requests for support and assistance under Article 41

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

เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงตอ กพช. 
Proposing to NEPC rates of contribution to the fund from fuel sales

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
Committee on Energy Policy Administration (CEPA)

1
2
3
4
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สรุปภาพรวมการประชุมของคณะกรรมการด้านพลังงาน ปี 2561 
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561
Summary of the Meetings in 2018 of NEPC, CEPA, and ENCON
From January 1 to December 31

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

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
Committee on Energy Policy 

Administration (CEPA)

การปรับลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน
Reduction of ENCON Fund contribution rates

การใช้เงนิกองทนุน�า้มนัเช้ือเพลงิบรหิารจัดการราคาขายปลกี
น�้ามันเชื้อเพลิง
Oil Fund spending to manage retail fuel prices

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... (Building Energy 
Code)
Draft ministerial regulation grouping types, sizes, 
standards, criteria, and procedures for building  
design for energy conservation B.E. … (“Building 
Energy Code”)

แนวทางการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง
ของก๊าซ LPG  
Adjustment approach for Oil Fund contribution rates 
by LPG

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดอาคารและ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร
เพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... (Building Energy Code)
Draft ministerial regulation grouping types, sizes, 
standards, criteria, and procedures for building  
design for energy conservation B.E. … (“Building 
Energy Code”)

การก�าหนดอัตรา FiTv ประจ�าปี 2561 ส�าหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
Decision on FiTv for 2018 for renewable-energy 
power generation projects

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการแข่งขัน 
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1
Natural gas price structure to accommodate gas 
business competition (phase 1)

รายงานความคืบหน้าร ่างพระราชบัญญัติกองทุน 
น�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
Update report on draft Oil Fund Act, B.E...

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณราคา ณ โรงกลั่น
น�้ามันเชื้อเพลิงและค่าการตลาดน�้ามันเชื้อเพลิง
Amended rules for ex-refinery price calculation and 
marketing margins for fuels

ขยายระยะเวลาก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in 
Tariff
Request to extend SCOD of feed-in tariff community 
waste power projects

แนวทางการด�าเนินงานมาตรการ Demand Response
Approach for demand response measure execution

แนวทางด�าเนินการกับรถ NGV สาธารณะ
Approach for public NGV passenger vehicles  
management

แนวทางการส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20)
Approach for the promotion of B20 high-speed 
diesel

แนวทางในการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทยฉบับใหม่
Formulation approach for new national PDP

เงื่อนไขการประมูล (TOR) แหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทาน
จะสิ้นสุดอายุในปี พ.ศ. 2565 – 2566
Bidding TOR for gas fields nearing concession expiry 
in 2022-2023
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แนวทางบรรเทาผลกระทบราคาน�้ามันดีเซล
Approach to diesel price impact alleviation

แผนการใช ้จ ่ายเงินบริหารกองทุนน�้ามันเ ช้ือเพลิง 
ปีงบประมาณ 2562
Expenditure plan for administering Oil Fund for 
Fiscal Year 2019

การขอน�าส่งเงินและขอรับเงินชดเชยจากกองทุนน�้ามัน 
เ ช้ือเพลิง กรณีการผลิตก ๊าซป ิ โตรเลียมเหลวจาก 
โรงโอเลฟินส์
Request to remit and receive compensation from Oil 
Fund for LPG production from olefins plants

หลักเกณฑ์การค�านวณราคา ณ โรงกลั่นของน�้ามันดีเซล
หมุนเร็ว
Rules for calculation of high-speed diesel ex-refinery 
prices

โครงการช่วยเหลือผู ้มีรายได้น ้อยที่ประกอบอาชีพ 
ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
Project to help low-income motorcyclists for hire

ข้อก�าหนดพ้ืนท่ีตัง้โครงการโรงไฟฟ้าขยะของผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก (SPP)
Location TOR for SPP power-from-waste projects

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ชีวมวล
Resolution to biomass SPPs’ hardship

การก�าหนดปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส�าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็ก
Decision on purchase volumes for SPP power-from-
waste projects with feed-in tariffs

แนวทางการด�าเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน
Management approach for people-sector solar projects

การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการการจัดหา ราคา 
และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
Appointment of subcommittee to manage procurement, 
prices, and demand for natural gas

ร่างแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบบัใหม่
Draft Power Development Plan (PDP)

การทบทวนหลักเกณฑ์การก�าหนดโครงสร้างราคา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และกลไกการก�าหนดราคา
Revised rules for LPG price structure and pricing 
mechanisms

กลไกบริหารการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
Management mechanisms for LNG importing

แนวทางการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
ของกลุ่มน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์
Adjustment approach for Oil Fund contribution rates 
for gasoline and gasohol groups

การให้ความช่วยเหลือตามโครงการบรรเทาผลกระทบ 
จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
ภาคครัวเรือน (กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร)
Assistance under a project to ease impacts of household 
LPG retail price adjustment (for retails shops, hawkers, 
and food stalls)

โครงสร้างราคาน�า้มันดีเซลหมุนเรว็ และน�า้มันดีเซลหมุนเรว็ 
B20
Price structures of high-speed diesel and B20 high-
speed diesel

แผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน
Plans for efficiency improvement and development 
of working capital management

ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ�าปีบัญชี 2562 ของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
Draft indicators for assessment of working capital 
management effectiveness for accounting year 2019 
of Oil Fund

การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับ
น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว และน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20
Adjustment of Oil Fund contribution rates for high-
speed diesel and B20 high-speed diesel

ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) โครงการ 
โรงไฟฟ้าประชารัฐ ส�าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
Decision on SCOD for biomass-based Pracharath 
Power Project for three southernmost provinces

แนวทางการด�าเนินการกบักลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ 
(SPP) ระบบ Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสัญญา
Management approach for cogeneration SPPs with 
contract expiry

กลไกบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
Management mechanism for natural gas

แนวทางส�าหรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  
ระยะยาวจากประเทศโมซัมบิกของบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)
Approach for PTT Plc’s long-term LNG supply  
procurement from Mozambique

การเตรยีมความพร้อมท�าหน้าทีเ่ป็น Shipper รายใหม่ของ 
กฟผ. ในการจัดหา LNG ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี
Preparedness by EGAT as new LNG shipper of up to 
1.5 million tons/year
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) 

Energy Conservation Promotion Fund 
(ENCON Fund) Committee

การน�าเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฝาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และปริมาณวงเงิน
สูงสุดที่จะเก็บรักษาไว้ที่กองทุนฯ
Deposit of Energy Conservation Fund (ENCON) with 
Comptroller General’s Department, Ministry of  
Finance, and ceiling to be ENCON-maintained

การปรับลดอัตราเงินส ่ง เข ้ากองทุนเพื่อส ่ง เสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน
Reduction of contribution rates to ENCON

ร่างยุทธศาสตร์จดัสรรเงนิกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ 2562-2565
Draft strategies for ENCON allocation for Fiscal Year 
2019-2022

การปรับโครงสร้างบริหารอนุกรรมการชุดต่างๆ
Administration restructuring for various subcommittees

การวินิจฉัยเรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติไว้
Decision on changes in ENCON-approved project 
details

การก�าหนดวงเงินสะสมสูงสุดและการน�าทุนหรือก�าไร 
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
Setting ceiling for fund accrual and remission of 
capital or surplus working capital to Treasury

ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และปฏิทินการด�าเนินงานกองทุนฯ
Strategies for allocating ENCON and its operating 
calendar

ขออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
Approval of projects requesting ENCON subsidies for 
Fiscal Year 2018 (additional portion) in support of 
Thai Niyom Yang Yuen Project

ขออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
2562
Approval of projects requesting ENCON subsidies for 
Fiscal Year 2019

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี  2562 ของ
ส�านกังานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน
Approval of expenditure budget for 2019 of the 
Office of the Energy Conservation Fund Management

ขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโครงการที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ อนุมัติไว้ก่อนปีงบประมาณ 2552 
Extension of pre-Fiscal Year 2009 ENCON-approved 
project binding-debt incurring periods

ขออนุมัติโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ส�าหรับโรงเรียนในชนบทและโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) ประจ�าปีงบประมาณ 2561 
(เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
Request for approval of project for installation of 
solar power generation systems for rural schools and 
tambon health promotion hospitals for Fiscal Year 
2018 (additional request in support of Thai Niyom 
Yang Yuen Project as decided by ENCON Fund  
Committee on October 26, 2018)

ขออนุมัติแผนการเบิกจ ่ายเงินกองทุนเพื่อส ่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2562
Request for approval of ENCON Fund disbursement 
plan for Fiscal Year 2019

ขออนมุตักิรอบยทุธศาสตร์จดัสรรเงนิกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
Request for approval of ENCON Fund strategic  
allocation framework for Fiscal Year 2019 (second 
round).
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3
ส่วนที่
PART สถานการณ์พลังงานปี 2561 

และแนวโน้มปี 2562
Energy Situation Overview 2018 
and Energy Outlook 2019 



28

1.	 สถานการณ์พลังงานปี	2561
 Energy Review

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) ได้จดัท�ำ
สถำนกำรณ์พลังงำนปี 2561 โดยภำพรวมกำรใช้ 
พลังงำนข้ันต้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 ขณะท่ีส�ำนักงำน 
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)  
ได้รำยงำนอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย 
(GDP) ปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรบริโภคและกำรลงทุน 
ภำคเอกชน รวมถึงกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครฐัทีข่ยำยตวั
ต่อเนื่อง ตลอดจนกำรขยำยตัวของกำรผลิตท้ังภำค
กำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจ ทั้งสำขำ
โรงแรมและภัตตำคำร ขำยส่ง และขำยปลีก ซึ่งปัจจัย 
ดังกล่ำวส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในปี 
2561 ดังนี้ 

 1.1 การใช้พลังงานขั้นต้น
กำรใช้พลังงำนข้ันต้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 เพ่ิมขึ้น 

ไม่สูงมำกนักเนื่องจำกกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติและพลังงำน
ทดแทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนกำรใช้สูงมีกำรใช ้
ลดลงร้อยละ 1.3 และ 0.2 ตำมล�ำดับ โดยกำรใช ้
ก๊ำซธรรมชำตลิดลง เนือ่งจำกโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วม
บำงปะกงชุดที่ 4 ซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง  
ออกจำกระบบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ประกอบกับ
แหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
หยุดซ่อมบ�ำรุงหลำยครั้ง กำรใช้น�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 
จำกกำรใช้ในภำคกำรขนส่งและกำรคมนำคม กำรใช้
ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 จำกกำรใช้ถ่ำนหิน
น�ำเข้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม ส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 17.7 จำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำของ 
ทั้งในประเทศไทย และไฟฟ้ำพลังน�้ำจำกสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป. ลำว) ท่ีเพ่ิมขึ้น
เนื่องจำกมีน�้ำมำก

According to EPPO, national energy consumption 
in 2018 inched up 0.8% from the previous year. This 
aligned with NESDB’s report of 4.1% annualized 
GDP growth, resulting from private consumption and 
investment together with ongoing public-sector 
spending and investment. Growth was evident in 
the agricultural, industrial, and business sectors 
including the hotel, restaurant, wholesale, and retail 
subsectors. All these influenced the energy situation 
this year.

 1.1 Primary energy consumption 
Primary energy consumption posted a 0.8% 

modest gain because of reduction in natural gas 
(1.3%) and renewable energy (0.2%) consumption. 
Natural gas consumption reduction resulted from 
the capacity removal of the Unit 4 Bang Pakong 
combined-cycle power plant in January 2018 and 
several maintenance shutdowns of gas fields in and 
outside Thailand. On the other hand, petroleum 
product consumption rose 1.9% in the transport 
sector; coal/lignite consumption rose 3.0% with more 
coal imports for power generation and industries; 
and hydroelectric power/imported power surged 
17.7% with increasing hydroelectric power generation 
in Thailand and Lao PDR due to massive volumes 
of water this year.
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 1.2 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
 (1) น�้ำมันส�ำเร็จรูป กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปอยู่

ที่ระดับ 142.2 ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

 • น�ำ้มนัดเีซล ปรมิำณกำรใช้เฉลีย่อยู่ท่ี 64.7 
ล้ำนลิตรต่อวัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.5 จำกกำรใช้ในภำคขนส่ง
ทำงบกท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออก  
กำรบรกิำรและกำรท่องเทีย่ว ประกอบกับกำรขนส่งสนิค้ำ
เกษตรทีเ่พ่ิมข้ึนตำมภำวะเศรษฐกิจทีม่กีำรเตบิโตต่อเนือ่ง 
โดยกำรผลิตภำคเกษตรปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 5.0  
เมือ่เทียบกับปีก่อน นอกจำกน้ันรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซล
เฉลี่ยในปี 2561 แม้จะปรับสูงข้ึนกว่ำปีก่อนแต่ยังคงมี
รำคำไม่เกิน 30 บำท จึงส่งผลให้ปี 2561 มีกำรใช้น�้ำมัน
ดีเซลเพิ่มขึ้น

 • น�้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปริมำณ 
กำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 
จำกกำรใช้น�้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 95 ตำมควำมต้องกำร
ใช้ในกำรเดนิทำงท่ีสงูขึน้เนือ่งจำกปรมิำณรถยนต์ท่ีเพ่ิมข้ึน 
และรำคำขำยปลีกเฉลี่ยน�้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ์
ยังอยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมำกนกั ส่งผลให้มคีวำมต้องกำรใช้
รถยนต์ในกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลและวันหยุดต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้
น�ำ้มนัทดแทน เน่ืองจำกปัจจยัด้ำนรำคำและควำมสะดวก
ด้ำนสถำนีบริกำรน�้ำมันที่ทั่วถึงมำกกว่ำ

 1.2 Individual energy situation
 (1) Petroleum product consumption 

amounted to 142.2 million liters per day, a 1.7% jump 
from that of the previous year, as detailed below. 

 • Diesel: Demand for diesel averaged 
64.7 million liters per day, a 1.5% rise. This was due 
to the growth in land transport together with that in 
the export, service, and tourism sectors and the 
need to transport more agricultural produce for the  
burgeoning agricultural sector, which this year 
surged 5.0%. Finally, the average price of diesel, 
while exceeding that of the previous year, was 
capped at 30 baht a liter, thus encouraging more 
consumption.

 • Gasoline and gasohol: Demand in this 
group averaged 31.1 million liters per day, a 3.3% 
gain, due to the consumption of the gasohol 95 
group in line with the greater need for travel and 
expansion in the number of vehicles, not to mention 
affordable average retail gasoline and gasohol 
prices. These resulted in an ongoing need for  
vehicles during various festivals and holiday  
seasons. Unattractive LPG prices, in addition to 
greater convenience of finding service stations, 
prompted motorists to switch to oil fuels.

การใช้พลังงานขั้นต้น
Primary energy consumption

น้ำมัน
Oil

กาซธรรมชาติ
Natural gas

ถานหิน/ลิกไนต
Coal/Lignite

พลังงานทดแทน
Renewable energy

พลังน้ำ/ไฟฟานำเขา
Hydro/imported power

59 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels 
of oil equivalent17.7%

831 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels 
of oil equivalent1.9%

371 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels 
of oil equivalent3.0%

883 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels 
of oil equivalent-1.3%

542 พันบารเรลเทียบเทา
น้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels 
of oil equivalent-0.2%

การใช้พลงังานข้ันต้น มีปรมิาณ 2,686 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดบิต่อวัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.8 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
Primary energy consumption amounted to 2,686 KBD of crude oil equivalent per day, a gain of 0.8% over the previous year.
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 • น�ำ้มนัเครือ่งบนิ มปีรมิำณกำรใช้เฉลีย่อยู่ท่ี 
19.5 ล้ำนลติรต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 ตำมกำรขยำยตวั
ของภำคกำรท่องเท่ียวที่มีจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ
เดินทำงเข้ำประเทศเพ่ิมข้ึนจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่มี
แนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2561 นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7.5 อีกท้ังรำคำค่ำโดยสำร 
โดยเครื่องบินภำยในประเทศไม่สูงมำกนัก เมื่อเทียบกับ
กำรเดินทำงโดยรถยนต์ และกำรแข่งขันของสำยกำรบิน
ต้นทุนต�่ำมีโปรโมชั่นลดรำคำออกมำอย่ำงต่อเนื่อง 

 • น�้ำมันเตำ มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.1 
ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับฐำนที่ต�่ำ
ในปีก่อน

 • Aviation fuel: Daily average consumption 
stood at 19.5 million liters, a 5.2% gain, tracking the 
growing tourism sector, where more inbound visitors 
accompanied the more robust global economy. This 
year the number of these tourists jumped 7.5%. 
Domestic airfares were also as affordable as those 
for land transport, in addition to price promotional 
campaigns constantly issued by low-cost airlines.

 • Fuel oil: Consumption averaged 6.1 
million liters per day, up 4.2%, due to the previous 
year’s low demand base.

 • LPG โพรเพน และบวิเทน กำรใช้อยู่ท่ีระดบั 
6,619 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดย กำรใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 38 เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 20.6 จำกรำคำ LPG ท่ียังอยู่
ในระดบัต�ำ่กว่ำรำคำแนฟทำ ท�ำให้มคีวำมต้องกำรใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีมำกข้ึน รองลงมำคือ 
ภำคครวัเรอืน สดัส่วนกำรใช้ร้อยละ 33 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 
จำกฐำนรำยได้ของประชำชนที่ปรับตัวดีข้ึนตำมภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้เพ่ือกำร
บริโภคมำกขึ้น ภำคอุตสำหกรรม มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.7 ตำมกำรผลติสนิค้ำภำคอตุสำหกรรมทีข่ยำยตวัสูงขึน้ 
ขณะที่กำรใช้ ภำคขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 18 ยังคงลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ลดลงร้อยละ 11.3 จำกกำร
ที่ผู ้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้น�้ำมันทดแทน
เน่ืองจำกรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง

 • LPG, propane, and butane: Consumption 
totaled 6.619 thousand tons, a 4.4% rise over the  
previous year. Petrochemical feedstock made up 
38% of LPG consumption, increasing by 20.6% 
because LPG was priced below naphtha, its rival 
feedstock for petrochemical industry. The household 
sector, accounting for 33% of total consumption, 
posted a 0.6% gain in line with the population’s 
rising income base and improving national economy. 
The industrial sector posted a 5.7% rise, tracking 
the growth in volumes of industrial goods. Finally, 
LPG consumption in the transport sector, accounting 
for 18% of total consumption, plummeted 11.3%, in 
2018 some LPG motorists turned to oil fuels because 
retail LPG prices were on the rise and the number 
of LPG-fueled vehicles was also falling.

เบนซินและแกสโซฮอล
Gasoline/gasohol

ดีเซล
Diesel

เครื่องบิน*
Aviation fuel*

น้ำมันเตา
Fuel oil

LPG**

20.9
-3.4%

31.1
3.3% 1.5%

19.5
5.2% 4.2%

64.7 6.1ลานลิตรตอวัน
Million liters 
per day

ลานลิตรตอวัน
Million liters 
per day

ลานลิตรตอวัน
Million liters 
per day

ลานลิตรตอวัน
Million liters 
per day

ลานลิตรตอวัน
Million liters 
per day

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู มีปรมิาณ 142.2 ล้านลติรต่อวัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 1.7 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
Petroleum product consumption amounted to 142.2 million liters per day, an increase of 1.7% over the previous year.

หมำยเหตุ * น�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด ** ไม่รวมกำรใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feedstock ในปิโตรเคมี
Remarks: * Aviation fuel and kerosene ** excluding LPG used as petrochemical feedstock 
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 (2) ก๊ำซธรรมชำติ มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 
4,668 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.3 โดยกำร
ใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 1.7 ส่วนหนึ่งเนื่องจำก 
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมบำงปะกงชุดที่ 4 ก�ำลังผลิต 
314 เมกะวัตต์ ออกจำกระบบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 
และแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
หยุดซ่อมบ�ำรงุหลำยครัง้ ได้แก่ แหล่งก๊ำซธรรมชำติสริกิิติ์ 
หยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 15 - 26 มีนำคม 2561  
แหล่งก๊ำซธรรมชำตยิำดำนำ เยตำกุน และซอตก้ิำของเมยีนมำ 
หยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 13 - 25 เมษำยน 2561 และ
แหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งพัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย 
(JDA-A18) หยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันท่ี วันที่  28 
กรกฎำคม - 1 สงิหำคม 2561 ส�ำหรบักำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 9.5 
เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้
น�้ำมันเน่ืองจำกรำคำขำยปลีกน�้ำมันในประเทศยังอยู่ใน
ระดับไม่สูงมำกนัก และมีควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำร
ท่ีทั่วถึงมำกกว่ำ ประกอบกับผลจำกกำรทยอยปรับขึ้น
รำคำขำยปลีก NGV ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำ 
เชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของรัฐบำล ซึ่งท�ำให้รำคำขำย
ปลกี NGV ในประเทศปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ แต่อย่ำงไรก็ตำม
กำรใช้ก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิในโรงงำนอตุสำหกรรม 
และกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี มีกำรใช้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.2 และ 1.9 ตำมล�ำดับ ตำมภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศและกำรส่งออกที่ขยำยตัวดีขึ้น

 (2) Natural gas: Consumption stood at 
4,668 million standard cubic feet per day, 0.3% down 
from the previous year. Consumption for power  
generation shrank 1.7%, partly because of the capacity 
removal of the Unit 4 Bang Pakong power plant (314 
MW) in January 2018. In addition, gas fields in and 
outside Thailand underwent several maintenance  
shutdowns, namely Sirikit (March 15-26), Yadana, 
Yetagun, and Zawtika of Myanmar (April 13-25), and 
Malaysia-Thailand JDA-A18 (July 28-August 1). 
Demand for NGV dipped 9.5%, as some motorists 
switched to oil fuels, whose domestic retail prices 
were still affordable and for which there were more 
service stations. Also, one noted gradual retail NGV 
price rises under the public policy to echo its  
realistic prices. Still, gas consumption as industrial 
fuel (5.2%) and petrochemical feedstock  
consumption (1.9%) was seen climbing along with 
the robust domestic economy and export sector.

ครัวเรือน
Household

2,164
0.6%

พันตัน
Thousand 
tons

พันตัน
Thousand 
tons

พันตัน
Thousand 
tons

พันตัน
Thousand 
tons

พันตัน
Thousand 
tons

อุตสาหกรรม
Industrial

687
5.7%

ภาคขนสง
Transport Sector

1,170
-11.3%

อุตสาหกรรมปโตรเคมี
Petrochemical Sectors

2,496
20.6%

ใชเอง
Internal LPG

102
-31.8%

การใช้ LPG, โพรเพนและบวิเทน มปีรมิาณ 6,619 พนัตัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 4.4 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
LPG, propane, and butane consumption amounted to 6,619 thousand tons, a rose of 4.4% over the previous year
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 (3) ลกิไนต์/ถ่ำนหิน มกีำรใช้อยู่ทีร่ะดบั 18,503 
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 3.0 

  • ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ท่ี 3,692 พันตัน
เทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 10.1 โดยร้อยละ 95 ของ
ปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำใน 
โรงไฟฟ้ำแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ซึ่งมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 10.9 ตำมปริมำณกำร
ผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศที่ลดลง ส่วนท่ีเหลือ 
ร้อยละ 5 น�ำไปใช้ในภำคอตุสำหกรรม อำท ิอตุสำหกรรม
กำรผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด และ
อุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น ซึ่งกำรใช้ลิกไนต์ในภำค
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 

  • ถ่ำนหินน�ำเข้ำ กำรใช้อยู่ที่ 14,811 
พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จำกกำรใช้
เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำของ IPP และ SPP ท่ีเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 10.9 รวมท้ังกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.7 

 (3) Lignite/coal: Consumption totaled 
18,503 million tons of oil equivalent, a 3.0% gain.

  • Lignite: Demand amounted to 
3.692 thousand tons of oil equivalent, 10.1% down. 
About 95% of this fired EGAT’s Mae Moh power  
generation, shrinking 10.9% this year with the  
dwindling volumes of domestic lignite. The remaining 
5% went to the industrial sector, which grew 7.0%, 
including clinker cement and paper industries.

  • Imported coal: A total of 14,811 
thousand tons of oil equivalent was consumed, a 
6.9% rise, tracking its combustion in IPP and SPP 
power generation (rising 10.9%) and in the industrial 
sector (rising 4.7%).

 (4) ไฟฟ้ำ
  • ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดใน

ระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2561 เกิดเมื่อ
วันที ่24 เมษำยน 2561 ณ เวลำ 13:51 น. ทีร่ะดบั 29,968 
เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ Peak ของปี 
2560 ซึง่อยู่ทีร่ะดบั 30,303 เมกะวตัต์ เนือ่งจำกปีน้ีมพีำยุ
ฤดูร้อนเกิดขึ้นเร็วในหลำยพื้นที่และฝนตกชุกต่อเนื่อง 

(4) Electricity
 • The year’s 3 system peak demand1 

was recorded at 13:51 hours on April 24 this year at 
29,968 MW, 1.1% down from the previous year 
(30,303 MW). This year contained early summer 
storms in many regions, commonly with heavy  
downpours.

ผลิตกระแสไฟฟา
Power generation

3,510
-10.9%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

อุตสาหกรรม
Industrial

182
7%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

อุตสาหกรรม
Industrial

ผลิตกระแสไฟฟา (IPP/SPP)
Power generation (IPP/SPP)

5,426
10.9%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

9,385
4.7%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

3,692
-10.1%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

การใชลิกไนต
14,811

6.9%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

การใชถานหิน

ความตองการใชลิกไนต/ถานหิน

3%

พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
Thousand tons of oil
equivalent

18,503
Lignite/Coal Consumption

Lignite Coal

1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ
 The peak system of the three power authorities excluded the peak values of IPSs and isolated SPPs
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 • กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในปี 2561 อยู่ที่ 187,832 
ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.5 จำกกำรใช้ทีเ่พ่ิมข้ึนในเกือบ
ทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภำคเกษตรกรรมมีอัตรำควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนสงูสดุ โดยควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
ส�ำหรบัสบูน�ำ้เพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน สอดคล้อง
กับกำรขยำยตัวของดัชนีผลผลิตสินค้ำเกษตร ส�ำหรับ 
กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้น
ตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรส่งออก รวมท้ัง
กำรขยำยตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว ทัง้นีปั้จจยัหน่ึงท่ีท�ำให้
กำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้ไม่สงูมำกนัก เนือ่งจำกมกีำรผลิตไฟฟ้ำ
เพื่อใช้เองหรือจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำตรงโดยไม่ขำยเข้ำระบบ
ของโรงไฟฟ้ำ IPS หรือ Independent Power Supply  
เพิ่มมำกขึ้น 

 • กำรผลิตไฟฟ้ำ2 ในปี 2561 อยู่ที่ 204,306 
ล้ำนหน่วย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 โดยกำรกำรผลิตไฟฟ้ำ 
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง โดยกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซธรรมชำติลดลงเน่ืองจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกงชุด
ที ่4 ออกจำกระบบ และมกีำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกเอกชนรำยใหญ่ 
(IPP) ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในปริมำณที่ลดลง 

 • ค่ำเอฟที ปี 2561 คงที่อยู่ที่อัตรำ -15.90 
สตำงค์ต่อหน่วย คงทีต่่อเน่ืองตัง้แต่รอบเดอืนกันยำยน - 
ธันวำคม 2560

 • Power consumption2: Power consumption 
totaled 187,832 million units (a 1.5% rise) due to gains 
across virtually all economic sectors. The agricultural 
sector posted the maximum rise; demand for  
agricultural water pumping rose with the growth in 
the agricultural produce index. Power consumption 
by the industrial and business sectors tracked 
growth in the economy and export, in addition to 
that in the tourism sector. What deterred an excessive 
power consumption increase was power generation 
for internal use or for direct distribution to users 
without entering the national grid, the so-called IPS 
(independent power supply).

 • Power generation2: Total power  
generation stood at 204,306 million units (a 1.6% 
jump), rising virtually across the board, except for 
that from oil and natural gas. As previously  
mentioned, the Unit 4 Bang Pakong power generation 
capacity was removed, while power purchase from 
gas-fired IPPs declined.

 • Ft: This year saw a constant Ft of  
-15.90 satang/unit maintained from the September - 
December 2017 period.

2 กำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ
 Power consumption and power generation excluded IPSs and isolated SPPs

Jan.-Apr. May-Aug. Sep.-Dec. 
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Ft ขายปลีก
Retail Ft

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ
Power tariff under the Ft formula

2017
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2018

หนวย: สตางคตอหนวย
Unit: Satang/unit

-37.29

-24.77

-15.90 -15.90 -15.90 -15.90
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จำกประมำณกำรเศรษฐกิจไทย โดย ส�ำนักงำน
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดว่ำ
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยำยตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 โดย
มีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจำกกำรขยำยของเศรษฐกิจโลก
และปรมิำณกำรค้ำโลก ซึง่จะสนับสนนุให้กำรส่งออกสนิค้ำ
และบรกิำรขยำยตวัดต่ีอเนือ่ง ประกอบกับแรงขบัเคลือ่น 
จำกกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐยังมีแนวโน้มอยู่ใน
เกณฑ์ด ีกำรลงทนุภำคเอกชนขยำยตวัในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 
รวมท้ังฐำนรำยได้ของประชำชนในระบบเศรษฐกิจ 
ปรับตัวดีขึ้น ส�ำหรับรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก สศช. 
คำดกำรณ์ว่ำรำคำน�ำ้มนัดบิดไูบเฉลีย่ ปี 2562 อยู่ในช่วง 
62 - 72 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล และอัตรำแลกเปลี่ยน
คำดว่ำแข็งค่ำขึ้นอยู่ในช่วง 31.5 - 32.5 บำทต่อดอลลำร์
สหรฐั ทัง้นี ้สนพ. ประมำณกำรควำมต้องกำรพลงังำนของ
ประเทศปี 2562 ภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้

2.1 ควำมต้องกำรพลังงำนขั้นต้น ปี 2562 คำดว่ำ
อยู่ที่ระดับ 2,752 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบต่อวัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำกกำรเพิ่มขึ้น
ของกำรใช้พลังงำนเกือบทุกประเภท ยกเว้นกำรใช้ 
ก๊ำซธรรมชำติที่มีแนวโน้มลดลงตำมควำมต้องกำรใช้ท่ี
ลดลงในกำรผลติไฟฟ้ำและกำรเตบิโตของโรงไฟฟ้ำทีผ่ลติ
ไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองและ/หรอืขำยตรง (Independent Power  
Supply : IPS) ขณะที่กำรใช ้พลังงำนอื่นเพ่ิมขึ้น 
ทุกประเภท โดยกำรใช้น�้ำมันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 กำรใช้
ถ่ำนหนิ/ลกิไนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.8 กำรใช้พลงังำนทดแทน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 และกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 โดยไฟฟ้ำ
พลังน�้ำเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับปริมำณน�้ำในเขื่อนปลำยปี 
2561 ทีม่ปีรมิำณมำก ส�ำหรบักำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้ตำม
แผนพัฒนำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 
2558 - 2579 เน่ืองจำกจะมกีำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว 
เพ่ิมขึ้นจำก 3 โรงไฟฟ้ำ ได้แก่ โรงไฟฟ้ำเซเปียน  
น�้ำเงี๊ยบ 1 และไซยะบุรี

2.	 แนวโน้มพลังงานปี	2562
 Energy Outlook for 2019

For 2019, Office of the National Economic and 
Social Development Council (NESDB) projected 
GDP growth is 3.5%-4.5%, mainly supported by the 
booming global economy and global trade volumes 
supporting steady growth in exports of goods and 
services. Meanwhile, steady public-sector spending 
and investment are foreseen as well as strong private 
investment, together with a higher population income 
base. For 2019, NESDB foresees an average Dubai 
crude oil price of 62-72$ a barrel, while the baht will 
likely strengthen to 31.5-32.5 baht per US dollar. 
EPPO therefore projects the following energy  
demand figures for 2019.

2.1 Primary energy consumption: This is  
expected to climb 2.5% to 2,752 thousand barrels 
of oil equivalent per day in line with consumption 
growth in virtually all forms of energy but natural gas, 
which could shrink with less demand posed by the 
power sector and the growth of IPSs or direct sale 
to consumers, or both. Oil fuel consumption could 
surge 1.8%; coal/lignite, 3.8%, and renewable  
energy, 6.6% under the AEDP 2015-2036;  
meanwhile, power generation from hydro/imported 
power is l ikely to soar 8.9%. Concerning  
hydroelectricity consumption, the rising figure tracks 
the considerable volumes of dam water at the end 
of 2018; as for imported power, the PDP 2015-2036 
foresees power purchase from 3 Lao PDR  
power plants, namely Xepian, Namngeab 1, and 
Xayaburi.
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2.2 น�้ำมันส�ำเร็จรูป ปี 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6  
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกำรใช้น�้ำมันดีเซล คำดว่ำจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 โดยเฉพำะกำรใช้ในภำคกำรขนส่ง 
ที่คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรส่งออกและขำยสินค้ำ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน ทีซ่ึง่ส่งผลให้มกีำรใช้น�ำ้มนัดเีซล
ในกำรขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้ำให้ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 
กำรใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คำดว่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 
ตำมควำมต้องกำรใช้น�้ำมันที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและ
แนวโน้มรำคำน�้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำกนัก 
กำรใช้น�้ำมันเครื่องบิน คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ตำม
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และกำร
ด�ำเนินมำตรกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรท่องเท่ียวและ
มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของภำครัฐ รวมถึงกำร
แข่งขนัของสำยกำรบนิ Low cost ส�ำหรบั กำรใช้น�ำ้มนัเตำ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เนื่องจำกฐำนที่สูงในปี 2561 ขณะที่
กำรใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมกำรใช้ใน Feed stocks ของ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 1.7 จำก
กำรใช้ในภำคขนส่งที่ลดลง

2.2 Petroleum product consumption: This  
consumption is expected to rise 1.6%. Demand for 
diesel will likely edge up 1.6%, particularly in the 
transport sector, where it is expected to track  
booming exports and sales of online merchandise 
by fueling transport of raw materials and delivery of 
merchandise to consumers. Demand for gasoline 
and gasohol could rise 2.4% due to their ongoing 
robust demand and relatively low crude oil prices. 
Demand for aviation fuel is set to climb 4.3% with 
steady global economic growth together with the 
public sector’s measures to fix tourism problems 
and drum up tourism as well as competition among 
low-cost airlines. Meanwhile, fuel oil consumption 
could inch up 0.1% from the high base of the  
previous year. Finally, the use of LPG as petrochemical 
feedstock is expected to fall by 1.7% from the transport 
sector consumption.

การใชพลังงานรวม

กาซธรรมชาติ
Natural gas

879
-0.4%

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil 
equivalent per day

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil equivalent per day

ถานหิน/ลิกไนต
Coal/Lignite

385
3.8%

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil 
equivalent per day

2,752

น้ำมัน
Oil

846
1.8%

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil 
equivalent per day

พลังงานทดแทน
Renewables

578
6.6%

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil 
equivalent per day

พลังน้ำ/ไฟฟานำเขา
Hydro/Imported power

64
8.9%

พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน
Thousand barrels of oil 
equivalent per day

2.5%

Total energy consumption
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การใชน้ำมันสำเร็จรูป

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day 

144.4
เบนซิน
และแกสโซฮอล
Gasoline and gasohol

ดีเซล
Diesel

31.8

2.4%

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day

ปโตรเคมี
Petrochemical

2,856
14.4%

พันตัน
Thousand tons

รถยนต
Automotive

1,059
-9.5%

พันตัน
Thousand tons 

น้ำมันเตา
Fuel oil

6.1
0.1%

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day 

LPG**

20.6
-1.7%

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day 

65.7
1.6%

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day 

ใชเอง
Internal

76
-25.2%

พันตัน
Thousand tons

ครัวเรือน
Household

2,211
2.2%

พันตัน
Thousand tons

เครื่องบิน*
Aviation fuel

Consumption outlook for 
refined petroleum products

20.3
4.3%

ลานลิตรตอวัน
Million liters/day

อุตสาหกรรม

Total LPG Consumption

731

6.4%

พันตัน
Thousand tons

1.6%

การใช LPG รวม

พันตัน
Thousand tons

6,932
4.7%

Industrial
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 LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2562 คำดว่ำจะมี
กำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 โดยเพ่ิมข้ึนเกือบทุกสำขำ
เศรษฐกิจ ทั้งกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี และภำค
อุตสำหกรรม คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 และ
ร้อยละ 6.4 ตำมล�ำดับ ตำมควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ 
เพ่ิมขึน้ตำมเศรษฐกิจท่ีปรบัตัวดขีึน้ กำรใช้ในภำคครวัเรือน 
คำดว ่ำเ พ่ิมขึ้นร ้อยละ 2.2 เ น่ืองจำกกำรใช ้จ ่ำย 
ภำคครวัเรอืนทีม่แีนวโน้มขยำยตวัในเกณฑ์ดตีำมกำรปรบัตวั
ของฐำนรำยได้ที่ดีขึ้น ขณะที่กำรใช้ในรถยนต์ คำดว่ำจะ
ลดลงร้อยละ 9.5 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วน 
หันมำใช้น�้ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีก LPG ใน
ประเทศปรบัเพ่ิมข้ึนในขณะทีร่ำคำน�ำ้มนัยังไม่สงูมำกนัก

 Consumption of LPG, propane, and butane 
is expected to grow 4.7% virtually across the board. 
Petrochemical and industrial consumption is  
predicted to expand 14.4% and 6.4% in line with 
improving demand in the petrochemical sector and 
industrial fueling under an improving economy. 
Household consumption could gain 2.2%, tracking 
the improving economy and the population income 
base. Finally, LPG consumption in vehicles is  
expected to shrink 9.5% since some LPG motorists 
will still be turning to oil fuels in view of high domestic 
retail LPG prices and still affordable oil fuel prices.

หมำยเหตุ * น�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด ** ไม่รวมกำรใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feedstock ในปิโตรเคมี
Remarks:   * Aviation fuel and kerosene ** excluding LPG used as petrochemical feedstock



37

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562

2.3 ก๊ำซธรรมชำติ ปี 2562 คำดว่ำกำรใช้จะ 
ลดลงร้อยละ 0.4 จำกกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำและ
ภำคขนส่งที่ลดลง โดยกำรใช้ในภำคขนส่งคำดว่ำจะยัง
คงลดลงต่อเนื่อง จำกกำรที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับไปใช้
น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจำกคำดว่ำรำคำน�้ำมันจะยังคง
อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมำกนัก ส�ำหรับกำรใช้เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำคำดว่ำจะลดลงเน่ืองจำกมกีำรผลติไฟฟ้ำเพ่ือใช้เอง
เพิ่มขึ้น

2.4 ไฟฟ้ำ ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำ 
อยู่ที่ 192,715 ล้ำนหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจท่ีคำดว่ำจะ
ปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ไฟฟ้ำอำจเพิ่มขึ้นไม่สูง
มำกนัก เน่ืองจำกมผีูผ้ลติไฟฟ้ำใช้เองและ SPP นอกระบบ
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
ที่ท�ำให้มีกำรติดตั้งระบบผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์ 
บนหลังคำบ้ำน อำคำรธรุกิจ หรืออำคำรโรงงำน เพื่อผลิต
ไฟฟ้ำใช้เองเพิ่มมำกขึ้น 

2.3 Natural gas: The year 2019 will likely see 
0.4% lower consumption in the power sector and 
the transport sector, where the fal l  could  
continue because NGV motorists are switching back 
to oil fuels, whose prices are expected to remain  
affordable. As for power generation, consumption 
is expected to keep falling amid more and more 
IPSs.

2.4 Power consumption is projected to reach 
192,715 million units, a 2.6% rise, to keep pace with 
the improving economy. Yet, only moderate  
consumption rise is expected because more users 
are generating power for their own use and more 
isolated SPPs are expected. In addition, the policy 
to promote renewable energy could prompt more 
installation of solar panels on rooftops, business 
buildings, or plants to generate power for self-use.

4,884
2.6%

แนวโนมการใชไฟฟาป 2562 

กิกะวัตตชั่วโมง*เปลี่ยนแปลง

Power consumption in 2019 Gigawatt-hours*

Gigawatt-hours* Change

192,715 กิกะวัตตชั่วโมง* 

หมำยเหตุ  * ไม่รวมกำรใช้ไฟฟ้ำของ IPS 
Remarks: * excluding IPSs

Information & Commumication Technology Center 
Energy Policy and Planning Office (EPPO)
Date as of February 21, 2019
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4
ส่วนที่
PART

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ปี 2561
Performance Highlights of 2018
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ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ในการประชุม เมื่ อ วัน ท่ี  
17 สิงหาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ และให้น�าข้อคดิเห็นของกระทรวงต่างๆ ไปปรบัปรงุ
ในขั้นตอนการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สนพ. 
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุน
น�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77  
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

เมือ่วันที ่21 มนีาคม 2561 สนพ. และส�านกังานบรหิาร
กองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ได้มีการ
ชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามัน 
เชื้อเพลิง พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ 5) เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส�าคัญของร่าง 
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 5) ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 
แบ่งออกเป็น 7 หมวด 56 มาตรา ได้แก่ 

หมวด 1 การจดัต้ังกองทุน 
หมวด 2 การบริหารกิจการของกองทุน 
หมวด 3 ส�านักงานกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หมวด 4 การด�าเนินงานของกองทุน 
หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หมวด 6 การบญัช ีการตรวจสอบ และการประเมนิผล 
หมวด 7 บทก�าหนดโทษ และบทเฉพาะกาล 

พระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ….
Oil Fund Act, B.E. …

Following up on the Cabinet’s endorsement of 
August 17, 2016, of the draft Oil Fund Act, B.E. …,  
as proposed by the Ministry of Energy and its  
instruction to include various ministries’ views in the 
deliberation by the Council of State, on June 1, 2017, 
EPPO organized a public hearing on the draft act 
under the provision of Article 77 of the Constitution 
of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017).

On March 21, 2018, EPPO and the Energy Fund 
Administration Institute (Public Organization) (EFAI) 
provided detail clarification of the draft act to the 
Council of State (Fifth Law Committee), which has 
since completed its deliberation. Below are the 
highlights of the draft act.

The draft Oil Fund Act, B.E. …., contains  
7 sections and 56 articles:

Section 1: Fund establishment
Section 2: Fund administration
Section 3: Office of the Oil Fund
Section 4: Fund operation 
Section 5: Competent officers
Section 6: Accounting, auditing, and assessment
Section 7: Punishment and interim provision.
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ร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580
Draft Power Development Plan, B.E. 2561-2580 (PDP 2018)

โดยร่างพระราชบญัญัตกิองทุนน�า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. ... 
มีวัตถุประสงค์ (1) เป็นกลไกส�าหรบัรกัษาระดบัราคาน�า้มนั 
เชือ้เพลงิในประเทศให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม (2) เป็นกลไก
ส�าหรบัสนบัสนุนราคาเชือ้เพลงิชวีภาพให้มส่ีวนต่างราคา
ที่สามารถแข่งขันกับน�้ามันเชื้อเพลิงได้

นอกจากน้ี ยังได ้มีบทบัญญัติ เรื่องการจัดท�า 
แผนรองรับวิกฤตการณ์ด ้านน�้ามันเชื้อเพลิงและ 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือเป็นกรอบ 
การปฏิบตังิานท่ีชดัเจนในการบรหิารจดัการกองทนุน�า้มนั
เชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
ของกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ และมกีารก�าหนดกรอบวงเงนิ
การกู้ยืมเงิน เพ่ือมใิห้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน้ีสาธารณะ
และเสถียรภาพของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง  
จะมท้ัีงหมด 15 คน ประกอบด้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมการค้า
ภายใน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 4 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนน�้ามันเชื้ อ เพลิ ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการ

การด�าเนินการระยะต่อไป
หาก ครม. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... แล้ว ครม. จะส่ง 
เรื่องดังกล่าวไปท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา 
และประกาศใช้ต่อไป

The objectives of the draft act are (1) to institute 
a mechanism to maintain suitable domestic fuel 
prices and (2) to provide a biofuel price-subsidizing 
tool so that their price discrepancies may enable 
competition with conventional fuels.

Provisions are also in place for the preparation 
of an emergency fuel plan and an Oil fund Strategic 
Plan to clearly scope and efficiently execute the 
fund’s management under its objectives; also,  
borrowing ceilings have been defined to prevent 
undue impacts on public debts and fund stability.

The Oil Fund Administrative Committee consists 
of 15 people, chaired by the Minister of Energy, with 
the Permanent Secretary of Energy serving as vice 
chairman. Serving as members by positions are the 
permanent secretaries of Transport Communication 
and Industry; Secretary General of the Office of the 
Council of State; directors general of the Department 
of Internal Trade, Department of Energy Business, 
Comptroller General’s Department, EPPO, and  
Fiscal Policy Office; and 4 Cabinet-appointed  
experts. Serving as member and secretary to the 
committee is the EFAI Executive Director.

Next step
If the Cabinet endorses the draft Oil Fund Act, 

B.E. …., it will forward the matter to the National 
 Legislative Assembly for review and promulgation.

สนพ. ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เหมาะสมกับความต้องการ
และศักยภาพในการผลิตไฟฟ ้าในแต ่ละภูมิภาค  
และสอดคลัองกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยร่างแผน
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้ผ่านการจัด

EPPO has revised and amended Power  
Development Plan (PDP) in line with prevailing power  
demand and potential for power generation for each 
region, as well as public policy, the 20-year National  
Strategic Plan, and the National Energy Reform Plan. 
The draft PDP has since undergone public hearings 
in 5 regions. CEPA’s meeting of December 24, 2018, 
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สมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อใน 5 ภมูภิาคเรยีบร้อยแล้ว 
ซึง่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่วันที่ 
24 ธันวาคม 2561 มมีตเิห็นชอบร่างแผนพัฒนาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น�าเสนอ กพช. พิจารณา
ให้ความเหน็ชอบต่อไป โดยสรปุร่างแผนพัฒนาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ได้ดงันี้

กรอบแนวทางการจัดท�าร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(PDP2018)

1. แนวทางการจดัท�าแผน PDP 2018 มกีารจดัสรร
ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ดังนี้

(1) โรงไฟฟ้าหลักประเภทฟอสซิลใหม่และ 
โรงไฟฟ้าตามข้อผูกพันการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
โดยจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักในแต่ละภาค โดยค�านึงถึง

• การใช้ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีอยู่ในแต่ละภาคเพ่ือลดการลงทุนเพ่ิมเติม 
และพิจารณาเพ่ิมโรงไฟฟ้าหลักในพ้ืนท่ีเขตนครหลวง  
เพื่อลดการพึ่งพาก�าลังผลิตไฟฟ้าจากภาคอื่นๆ

• ไม่เพ่ิมภาระข้อผูกพันของโรงไฟฟ้าหลัก 
ในระยะยาว โดยค�านึงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดจาก  
Disruptive Technology และรกัษาระดบัก�าลงัผลติไฟฟ้า 
ในระบบไฟฟ้าหลักไม่ให้น้อยลงกว่าเดิม

• ลดการลงทุนซ�า้ซ้อนระหว่างโรงไฟฟ้าหลกั
และพลังงานหมนุเวยีน อนัจะเป็นภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชน

• ลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ถ่านหนิลงจากแผน PDP ฉบบัเดมิ (PDP2015) เพ่ือเป็น 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สอดคล้องกับ 
ข้อตกลงของ COP21 และลดความขัดแย้งของประชาชน 
ในพ้ืนที่ โดยการเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  
ซึง่ปัจจบุนัมรีาคาลดลงมาก จากผลการประมลูสมัปทาน
แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณ รวมทั้งแนวโน้ม 
ราคา LNG ท่ีต�า่ลง เพ่ือท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าของประเทศ 
อยูใ่นระดบัเหมาะสม สามารถแข่งขันได้

(2) โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนและการอนุรกัษ์
พลงังาน จะพิจารณาจดัหาก�าลงัผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวียนและการอนรุกัษ์พลงังานและเพ่ือให้สามารถรองรบั
รปูแบบพฤตกิรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถึง 
การเปล่ียนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลงังาน
ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลง 
ของ COP21

then endorsed the draft PDP 2018 and assigned its  
secretariat to forward the matter for NEPC’s  
endorsement. Below are the essences of the plan:

Draft PDP 2018 framework
1. Reliable power generation capacity:

(1) New fossil conventional power plants 
and those under purchase obligations from abroad: 
Below are the considerations for allocating conventional 
power plants in each region:

• Exploitation of the fuel potential and 
infrastructure of each region to minimize additional 
investment and consider adding conventional  
power plants in metropolitan areas to minimize  
dependence on other regions’ capacities

• No long-term addition of obligations 
for conventional power plants, with due regard for 
risks arising from disruptive technology and  
maintain of conventional capacities 

• Minimization of redundant investment 
among conventional and renewable power plants 
that poses burdens on the public

• Reduction of coal-generated power 
from that under the PDP 2015 to reduce carbon dioxide  
emission in line with the COP 21 accord and eliminate  
conflicts among local residents. To this end, natural gas  
will be relied on, since it is now much cheaper due 
to the bidding outcomes for the Bongkot and Erawan 
gas field concessions and in view of lower LNG 
prices. The ultimate aim is to keep domestic power 
rates suitable and competitive.

(2) Renewables power plants and energy  
conservation: The policy-making authority will consider 
power supply from renewable energy and energy 
conservation to accommodate changing power 
users’ behavior and emerging changes in power- 
sector disruptive technology, while still aligning with 
the COP21 agreement.
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2. การจดัสรรก�าลงัผลติทีเ่ชือ่ถือได้เพ่ือให้เพียงพอ
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 ประกอบด้วย  
4 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ./IPP/SPP-Firm/Import  
โดย จัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพ่ือความมั่นคงรายภูมิภาค 
แบ่งเป็น 7 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก- 
เฉยีงเหนอื ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน 
ภาคใต้ และเขตนครหลวง และจัดสรรโรงไฟฟ้าหลัก 
ตามความจ�าเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้ารายภูมิภาค ทั้งน้ี กฟผ. ยังเป็นผู้รักษา
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

(2) โรงไฟฟ ้าตามนโยบายการส ่ง เสริม 
ของภาครฐั : ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 
ได้แก่ ขยะชุมชน เป็นต้น และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน
พัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย ์
ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า พลังงานหมุนเวียน
อืน่ๆ โดยมเีป้าหมายการรบัซือ้เป็นรายปีตามแผน AEDP 
และรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น

(4) การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน (EEP) ที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นได้
และสามารถแข่งด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity

3. การเปรียบเทียบค ่าความต ้องการไฟฟ ้า 
ของระบบ 3 การไฟฟ้า (System Demand) และก�าลงัผลติ 
ไฟฟ้า (Supply) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว 
ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าท่ีมีข้อผูกพันกับภาครัฐแล้ว และ 
โรงไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ ซึ่ง Supply ในระบบ 
จะเพียงพอกับ System Demand จนถึงปี 2568 เท่านั้น  
จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือ 
ให้รองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

สรุปสาระส�าคัญร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศ พ.ศ. 2561-2580

2. Allocation of reliable capacities to meet the 
power demand of 2037 is consisted 4 main  
components:

(1) Fossil fuel conventional power plants 
(EGAT/IPP/SPP-Firm/Import): 7 regions are allocated,  
namely the North, Northeast, East, West, Upper 
Central, South, and Bangkok Metropolis. Conventional  
power plants are to be allocated as needed to meet 
the needs to maintain regional power system security. 
EGAT is to serve as stabilizer of power systems.

(2) Public policy-promoted power plants: 
These are based on renewables, including power 
from community waste and Pracharath biomass 
power plants in 3 southernmost provinces.

(3) Renewables power plants under 
AEDP: These are made up of biomass, biogas, solar, 
floating PVs in conjunction with hydroelectric power 
plants, and other renewable energies. Annual  
purchase plans are to be in place, while retail  
power charges are to be maintained.

(4) Power conservation under EEP: These 
must be reliable-proofed and must compete with up 
to grid-parity prices.

3. Comparison of 3 system demand and supply  
capacities: These involve power plants that are 
currently distributing power, those with obligations 
to the public sector, and those promoted by public 
policy. Since current supply under the system will 
meet system demand only until 2025, there is a need 
to allocate new power plants to meet future power 
demand.

Draft PDP 2018 Highlights 
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ปี
Year

Energy
(GWh)

Peak
(MW)

2561/2018 203,203 29,969

2570/2027 277,302 41,079

2580/2037 367,458 53,997

2. ภาพรวมของก�าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วง ปี 2561 - 2580 มีดังนี้
 Overview of capacities in 2018 - 2037

1. การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้า ในช่วง ปี 2561 - 2580 สรุปได้ดังนี้
 Demand forecast of the 3 power authorities in 2018 - 2037

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำช่วงปี 2558 - 2579
Capacity for 2015 - 2036

เมกะวัตต์
MW

ก�าลังผลิตไฟฟ้าสิ้นปี 2560
Year-end 2017

46,090

ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580
New (2018 - 2037)

56,431

ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580
Removed (2018 - 2037)

-25,310

รวมก�ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งสิ้นถึงปี 2580
Total at year-end 2037

77,211

3. ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2580 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้
 New capacities for 2018 - 2037 by type of power plants

ประเภทโรงไฟฟ้ำ
Types of Power Plant

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่
New Capacity

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
Renewables

20,766

โรงไฟฟ้าพลังน�้าสูบกลับ
Pumped hydro-storage

500

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น
Cogeneration

2,112

โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 
Combined-cycle 

13,156

โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 
Coal/lignite 

1,740

รับซื้อจากต่างประเทศ
Purchase from aboard

5,857

โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน
New/replacement

8,300

(หน่วย: เมกะวัตต์)(Unit: MW)
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ประเภทโรงไฟฟ้ำ
Types of Power Plant

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่
New Capacity

แผนอนุรักษ์พลังงาน
Energy conservation plan

4,000

รวม
Total

 56,431

ประเภทโรงไฟฟ้ำ
Types of Power Plant

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่
New Capacity

โรงไฟฟ้าขยะ
Community waste

400

โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ
Pracharath biomass 

120

รวม
Total

520

(หน่วย: เมกะวัตต์)/(Unit: MW)

(หน่วย: เมกะวัตต์)/(Unit: MW)

ประเภทโรงไฟฟ้ำ
Types of Power Plant

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่
New Capacity

ชีวมวล
Biomass

3,376

ก๊าซชีวภาพ
Biogas

546

พลังงานแสงอาทิตย์
Solar

10,000

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า
Floating PVs-hydropower plants 

2,725

พลังงานลม 
Wind 

1,485

ขยะอุตสาหกรรม
Industrial waste

44

รวม
Total 

18,176

ทั้งนี้ มีโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี 2561 - 2580 ดังนี้
Below are power plants under public-sector promotion for 2018 - 2037:

4. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP 
 New renewables power plants under AEDP
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5. สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้า แยกตามประเภทเชื้อเพลิง
 Power generation proportions by fuel type

6. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
 Carbon dioxide emission

(Million units)

Lignite

Lignite

Comparison of carbon dioxide emission

Imported coal

Imported coal

Natural gas

Natural gas

Fuel oil + diesel

Foreign hydropower

Foreign hydropower

Domestic hydropower

Domestic hydropower
Renewables

Renewables

Energy Conservation

Draft PDP

Draft PDP

2018

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2025

2025

2025

2026

2026

2026

2027

2027

2027

2028

2028

2028

2029

2029

2029

2030

2030

2030

2031

2031

2031

2032

2032

2032

2033

2033

2033

2034

2034

2034

2035

2035

2035

2036

2036

2036

2038

2037

2037

Thousand tons

Comparison of carbon dioxide emission per unit of power
เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วย

เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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สนพ. ได้ด�าเนินการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างราคา  
ณ โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือทบทวนให้มีความโปร่งใส 
และเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาดน�้ามันของประเทศ 
ในปัจจบุนั รวมทัง้ทบทวนหลักเกณฑ์และศกึษาค่าการตลาด
น�้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ส�าหรับการแข่งขันเสรีในธุรกิจ
น�า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ ์
การค�านวณราคา ณโรงกลัน่น�า้มนัเชือ้เพลงิ และค่าการตลาดน�า้มนั
เชือ้เพลงิ โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 21 เมษายน 2561 ดังน้ี

4.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณราคา ณ โรงกล่ันน�า้มนัเชือ้เพลิง และค่าการตลาด 
 น�้ามันเชื้อเพลิง
	 Rule	Review	for	Ex-Refinery	Fuel	Pricing	and	Marketing	Margins

To ensure that fuel pricing is transparent and 
applicable to current market conditions, EPPO 
reviewed the ex-refinery fuel pricing structure 
and marketing margins that suit the liberalized 
market. CEPA on April 20, 2018, agreed such 
structure and margins, which took effect on April 21, 
2018, as detailed below: 

1. หลกัเกณฑ์การค�านวณราคา ณ โรงกลัน่น�า้มนัเชือ้เพลิง 
 Ex-refinery pricing structure

ก�าหนดราคา ณ โรงกลั่นน�้ามันเชื้อเพลิง อ้างอิงตามวิธี Import Parity โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
Ex-refinery pricing is based on import parity price, as shown below:

	 1.1	 น�้ามันแก๊สโซฮอล
  Gasohol

น�้ามันแก๊สโซฮอล 95 = (1-X
1
) ของ [ราคาเบนซนิออกเทน 95 + (Y

1
 $/BBL x อตัราแลกเปล่ียน / 158.984)]  

+ (X
1
) ของราคาเอทานอล

น�้ามันแก๊สโซฮอล 91 = (1-X
2
) ของ [ราคาเบนซนิออกเทน 91 + (Y

2
 $/BBL x อตัราแลกเปล่ียน / 158.984)]  

+ (X
2
) ของราคาเอทานอล

น�้ามันแก๊สโซฮอล E20 = (1-X
3
) ของ [ราคาเบนซนิออกเทน 95 + (Y

3
 $/BBL x อตัราแลกเปล่ียน / 158.984)]  

+ (X
3
) ของราคาเอทานอล

น�้ามันแก๊สโซฮอล E85  =  (1-X
4
) ของราคาเบนซินออกเทน 95 + (X

4
) ของราคาเอทานอล

7. ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีก
 Retail power tariff estimates

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Baht/unitบาทต่อหน่วย
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	 1.2	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว
  High-speed diesel

Gasohol 95 = (1-X1) of [gasoline 95 price + (Y1 $/BBL x exchange rate / 158.984)] + (X1) 
of ethanol price

Gasohol 91 = (1-X2) of [gasoline 91 price + (Y2 $/BBL x exchange rate / 158.984)] + (X2) 
of ethanol price

Gasohol E20 = (1-X3) of [gasoline 95 price + (Y3 $/BBL x exchange rate / 158.984)] + (X3) 
of ethanol price

Gasohol E85 = (1-X4) of gasoline 95 price + (X4) of ethanol price,

โดยที่ X = ร ้อยละโดยปริมาตรเอทานอลแปลงสภาพอัตราต�่าท่ีผลิตเป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล  
ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

Y = ส่วนต่างระหว่างมูลค่าน�้ามันองค์ประกอบท่ีเติมลงในน�้ามันเบนซินพ้ืนฐานและมูลค่า
น�้ามันองค์ประกอบท่ีน�าออกจากน�้ามันเบนซินพ้ืนฐาน ซึ่งเมื่อน�าไปผสมกับเอทานอล 
แปลงสภาพแล้วจะได้น�้ามันแก๊สโซฮอลที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายก�าหนด

where X = The volume low rate percentage of denatured ethanol for gasohol production as 
announced by the Department of Energy Business 

Y = The difference between the value of additive blended into gasoline base and that 
of additive extracted from gasoline base, which, when blended with denatured 
ethanol, will become gasohol of the required specifications.

น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว = (MOPS Gasoil 50 ppm + พรีเมียม) ที่ 60oF x อัตราแลกเปลี่ยน / 158.984
อ้างอิงราคากลางของตลาดภูมิภาคเอเชีย

High-speed diesel = (MOPS Gasoil 50 ppm + premium) at 60oF x exchange rate / 158.984 
Using the mean price of Asian markets as reference.

	 1.3	 น�้ามันเตา	600	(2%S)
	 	 Fuel	oil	600	(2%S)

FO 600 (2%S)t = [(FO 180 (2%)t x 0.836) + MOPS Gasoil  50 ppm) x 0.164] x  
อัตราแลกเปลี่ยน x 0.9896 / 158.984

โดยที่ FO 180 (2%)t = ราคา FO 180 (2%) ณ วันที่ t 
  โดยค�านวณจาก 2 x ราคา FO 180 (2%) ณ วันที่ t-1 + ราคา FO 180 (2%) ณ วันที่ t-2/3

FO 180 (2%) = ราคาน�้ามันเตาชนิด FO 180 CST 2.0% (อ้างอิงราคากลางของตลาดภูมิภาคเอเชีย)  
ที่ต�่าสุด + ราคาที่สูงสุดในวันนั้นๆ / 13.1784

FO 600 (2%S) = [(FO 180 (2%)t x 0.836 + MOPS Gasoil 50 ppm) x 0.164] x exchange rate  
x 0.9896/ 158.984
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where FO 180 (2%)t 
= FO 180 (2%) price of a t date, calculated from 2 FO 180 (2%) price of t-1 date + 

FO 180 (2%) price of t-2 date / 3
 FO 180 (2%) = The lowest price of FO 180 CST 2.0% (using the mean price of Asian markets as 

reference) + the day’s highest price / 13.1784.

	 1.4	 น�้ามันเตา	1500	(2%S)
	 	 Fuel	oil	1500	(2%S)

FO 1500 (2%S)t = FO 180 (2%)t x อัตราแลกเปลี่ยน x 0.9896 /158.984

โดยที่ FO 180 (2%)t
  = ราคา FO 180 (2%) ณ วันที่ t  

โดยค�านวณจาก 2 x ราคา FO 180 (2%) ณ วนัที ่t-1 + ราคา FO 180 (2%) ณ วันท่ี t-2 / 3
 FO 180 (2%) = ค�านวณจากราคาน�า้มนัเตาชนิด FO 180 CST 2.0% (อ้างองิราคากลางของตลาดภูมภิาค

เอเชีย) ที่ต�่าสุด + ราคาที่สูงสุดในวันนั้นๆ / 13.1784

FO 1500 (2%S)t = FO 180 (2%)t x exchange rate x 0.9896 / 158.984

where FO 180 (2%)t = FO 180 (2%) price of t date, calculated from 2 x FO 180 (2%) price of t-1 date  
+ FO 180 (2%) price of t-2 price / 3

 FO 180 (2%) = The lowest FO 180 CST 2.0% price (using mean of Asian market as reference) + 
the day’s highest price / 13.1784.

2. การปรับปรงุหลกัเกณฑ์การค�านวณค่าการตลาดน�้ามันเช้ือเพลิง 
 Marketing margin calculation

มหีลกัเกณฑ์ การค�านวณค่าการตลาดน�า้มนัเชือ้เพลงิ ดังน้ี
The calculation formula for marketing margins is as follows:

Marketing margin = Service station operating cost + Operating cost under Article 7 + Service 
station investment cost

ค่าการตลาด = ค่าใช้จ่ายด�าเนินการของสถานีบริการน�้ามัน + ค่าใช้จ่ายด�าเนินการของ ม.7  
+ ค่าลงทุนสถานีบริการ

โดยที่
ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ = ค่าขนส่ง + ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายส�านักงาน + ค่าสาธารณูปโภค + ภาษีและค่าซ่อมบ�ารุง
ของสถานีบริการน�้ามัน 
ค่าใช้จ่ายด�าเนนิการ ม.7 = ค่าจ้างและสวัสดิการและค่าใช้จ่ายส�านักงาน + ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายคลังน�้ามัน  

+ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม + ค่าส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ค่าลงทุนสถานีบริการ = ค่าลงทุนสถานีบริการ (รวม discount rate แล้ว)
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ชนิด
Product

% สัดส่วนกำรจ�ำหน่ำย 3

% sales volume 3
ค่ำกำรตลำด (บำทต่อลิตร)

Marketing margin 
(Baht per liter)

เบนซิน 95
Gasoline 95

1.39 2.30

แก๊สโซฮอล 91 E10
Gasohol 91 E10

12.00 1.85

แก๊สโซฮอล 95 E10
Gasohol 95 E10

12.09 1.85

แก๊สโซฮอล E20
Gasohol E20

5.88 2.00

แก๊สโซฮอล E85
Gasohol E85

1.18 3.50

ดีเซล
Diesel

67.45 1.80

ค่ำกำรตลำดเฉลี่ย
Average marketing margin

1.85

3 ค�านวณจากปรมิาณการจ�าหน่ายเฉลีย่ปี 2560
3 The average of sales calculation year 2017

where 
Service station operating cost = Labor, welfare, administrative cost + Insurance + Depot cost + Training  

cost + Cost of strategic oil reserve 
Operating cost under Article 7 = Labor, welfare, administrative cost + Insurance + Depot cost + Training  

cost + Cost of strategic oil reserve
Service station investment cost = Investment cost of the station (discount rate included).

เมื่อทบทวนแล้วจะได้ว่า ค่าใช้จ่ายด�าเนินการของ
สถานีบริการน�้ามันเท่ากับ 0.89 บาทต่อลิตร ค่าใช้จ่าย
ด�าเนินการของ ม.7 เท่ากับ 0.47 บาทต่อลิตร และ 
ค่าลงทุนสถานีบริการเท่ากับ 0.49 บาทต่อลิตร ดังน้ัน 
ค่าการตลาดน�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีเหมาะสมจะอยู่ที ่1.85 บาท 
ต่อลิตร ทั้งนี้ จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์การค�านวณค่า
การตลาดน�้ามันทุกๆ 4 ปี ตามการเปลี่ยนแปลงราคา 
ประเมนิทีด่นิของส�านกัประเมนิราคาทรพัย์สนิ กรมธนารกัษ์ 
กระทรวงการคลัง โดยมีค ่าการตลาดที่ เหมาะสม 
แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณราคา  
ณ โรงกลัน่น�า้มนัเชือ้เพลงิ และค่าการตลาดน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
จะท�าให้ราคา ณ โรงกลั่น ปรับลดลง และค่าการตลาด
น�้ามันปรับเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างราคาน�้ามัน
สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิมากขึน้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ในปัจจุบัน มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
และเกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

Following the review, it was found that the service 
station operating cost was 0.89 Baht per liter while 
the operating cost under Article 7 was 0.47 Baht per 
liter and the service station investment cost was  
0.49 Baht per liter, making up a suitable marketing 
margin of 1.85 Baht per liter. Marketing margin  
calculation is to be reviewed every four years in 
keeping with land appraisal prices under the Bureau 
of Property Valuation, Treasury Department, Ministry 
of Finance. The appropriate marketing margin for 
each product is shown below:

As a result of the review, the ex-refinery prices 
were brought downward, whereas the marketing 
margins were raised. This better reflects the actual 
cost and keeps up with the current market situation 
while enhancing transparency and fairness for all 
sectors, as well as contributing to a higher efficiency 
of the overall economic system.
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สนพ. ได้เสนอนโยบายในการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์โครงสร้าง
ราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว LPG ให้สอดรบักับสถานการณ์ท่ี 
ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึน้และปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสองของปี 2561 จาก  
472.5 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดอืนเมษายน เป็น 560 เหรยีญสหรฐั
ต่อตันในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG  
ในประเทศปรบัตวัสงูข้ึน ซึง่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 
(กบง.) เมือ่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561, 18 กรกฎาคม 2561 และ  
5 กันยายน 2561 มมีตเิห็นชอบการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์โครงสร้าง
ราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว LPG ดงันี้

4.4 การปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
 Review of LPG Pricing Structure

EPPO proposed LPG pricing restructuring to 
keep up with the commodity’s prices in the world 
market, which were on a rise. LPG prices rose 
sharply, particularly in the second quarter of 2018, 
from 472.5 US$ per ton in April to 560 US$ per ton 
in June, resulting in higher retail prices in the domestic  
market. CEPA on July 5, July 18, and September 5, 
2018, agreed to the proposed amendment to the 
LPG pricing structure, as detailed below:

ราคาน�าเข้า  = ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก + ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้า

โดย ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก = ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (LPG Cargo) อ้างอิงข้อมูลจาก Platts ด้วยค่าเฉลี่ยของ Propane 
Cargo และ Butane Cargo (FOB Arab Gulf) ของสองสัปดาห์ก่อนหน้า และค�านวณจาก
สดัส่วนของก๊าซโปรเปน และคดิเป็นก๊าซบวิเทนในอตัราส่วนเท่ากับ 50:50 มหีน่วยเป็นบาท/กิโลกรมั

 ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้า = ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าก๊าซ มีหน่วยเป็นบาท/กิโลกรัม ดังต่อไปนี้
(1) ค่าขนส่ง (Freight) คอื ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการขนส่งก๊าซของสองสปัดาห์ก่อนหน้า  

จากราสทานูรา ประเทศซาอุดีอาระเบีย มายังอ�าเภอศรีราชา ประเทศไทย 
(2) ค่าประกันภัย (Insurance) เท่ากับ ร้อยละ 0.005 ของราคาก๊าซตลาดโลกและค่าขนส่ง 

(Cost and Freight: CFR)
(3) ค่าการสูญเสีย (Loss) เท่ากับ ร้อยละ 0.5 ของราคาก๊าซตลาดโลก  

ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance and Freight: CIF)
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการน�าเข้า เช่น Surveyor/witness Fee, Lab Expense, Management 

Fee, Demurrage, Depot, Import Duty และค่าใช้จ่ายอื่น

Where: World price = Platt’s LPG Cargo (world price), based on average prices of Propane Cargo and 
Butane Cargo (FOB Arab Gulf) of the two previous weeks and on a 50:50 ratio of 
propane to butane in baht/kg.

  Import cost = The cost of LPG import in baht/kg., consisting of
(1) Freight = Average LPG transport cost during the two previous weeks from Ras 

Tanura in Saudi Arabia to Si Racha
(2) Insurance = 0.005% of CFR (cost and freight)
(3) Loss = 0.5% of CIF (Cost, Insurance and Freight)
(4) Other costs of Importing, such as surveyor/witness fees, lab expenses, management 

fees, demurrage, depot, import duty and others. 

1.	 ราคาก๊าซ	LPG	ณ	โรงกลั่น	อ้างอิงด้วยราคาน�าเข้า	มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 Ex-refinery price - using the import price as reference:

Import price =  World price + Import cost
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และมีการปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์ราคาก๊าซ 
LPG ณ โรงกลั่น ดังนี้

1. เปล่ียนระยะเวลา ก�าหนดราคาก๊าซ LPG  
ณ โรงกลั่นให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกสองสัปดาห์ จากเดิม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายสัปดาห์ โดยมีผลตั้งแต่ 
เดือนกรกฏาคม 2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการช่วยลด 
ผลกระทบจากราคาตลาดโลกที่ผันผวน

2. ตดัค่าคลงัน�าเข้า (Depot) ก�าหนดให้ค่าคลงัน�าเข้า  
(ส่วนประกอบของค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าในส่วนค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ) เป็นศูนย์ จากเดิมที่เคยก�าหนดไว้ที่ประมาณ  
20 เหรยีญสหรฐัต่อตนั เน่ืองจากปัจจบุนัไม่ได้มกีารน�าเข้า 
ผ่านคลังน�าเข้า แต่ใช้วิธีการท�า ship-to-ship แทน  
โดยมผีลตัง้แต่เดอืนกันยายน 2561 เป็นต้นมา และช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายกองทุนน�้ามันฯ ในการรักษาเสถียรภาพราคา
ขายปลีก LPG ลงได้ประมาณเดือนละ 100 ล้านบาท 

2.	 กรอบราคาส�าหรับก�ากับการแข่งขัน
กรอบราคาส�าหรับก�ากับการแข่งขันถูกก�าหนดขึ้น 

เพ่ือให้ก๊าซ LPG ของแต่ละแหล่งผลิตและจัดหาสามารถ
แข่งขันกันได้ และมผีลต่ออตัราเงนิกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ส่วนผลติและจดัหา และในปี 2561 กบง. ได้มกีารเปลีย่นแปลง
กรอบราคาฯ จากเดมิ ±0.67 บาท/กก. เป็น 0.03 บาท/กก. 
เพ่ือปรบัให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงราคาตลาดโลกขาข้ึน 

3.	 การส่งออก
การส่งออกก๊าซ LPG ที่ผลิตในประเทศถูกก�าหนดให ้

ต้องน�าส่งเงินเข้ากองทุนน�า้มนัเชือ้เพลงิในอตัรา 0.70 บาท/กก.  
อย่างไรก็ด ียังคงมกีารส่งออกก๊าซ LPG ทีผ่ลติในประเทศอยู่ 
โดยในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 การส่งออก 
จากโรงแยกก๊าซฯ อยู่ในระดับ 11,139 - 21,994 ตันต่อเดอืน 
(เฉลีย่ที ่ 14,900 ตนัต่อเดอืน) ในขณะทีม่กีารส่งออก LPG 
จากโรงกลั่นน�้ามัน 5,435-15,086 ตันต่อเดือน (เฉลี่ยที่  
7,976 ตันต่อเดือน) เนื่องด้วยก๊าซ LPG โรงแยกก๊าซฯ  
ผลิตจากวัตถุดิบท่ีเป็นทรัพยากรของประเทศ กบง. จึงขอ
ความร่วมมอืบริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) งดส่งออกก๊าซ 
LPG ท่ีผลติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาตใินเชงิพาณิชย์ ยกเว้น
แต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็นด้านเทคนิค และให้กรมธุรกิจ
พลังงานรายงานการขอส่งออกก๊าซ LPG ท่ีผลติจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เสนอให้ รมว.พน. ทราบก่อนการพิจารณา
อนุญาตหรอืไม่อนุญาตให้มกีารส่งออก ซึง่ส่งผลให้ไม่เกิด 
การส่งออกก๊าซ LPG โรงแยกก๊าซฯ ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2561  
และสนบัสนนุให้เพ่ิมการแข่งขันในประเทศให้มากย่ิงขึน้

Amendments made to ex-refinery pricing consist of:
1. Change of timing - The ex-refinery LPG 

price is to be adjusted every two weeks instead of 
every week to ease impacts of world price fluctuation, 
with effect from July 2018 onward.

2. Removing import depot cost - As from  
September 2018, the depot cost (part of the other 
import cost) has vanished from around 20 US$/ton 
since the ship-to-ship method is currently applied 
without having to use import depots. The practice 
helps save the Oil Fund, used to stabilize retail LPG 
prices, by around 100 million Baht a month.

2.	 Price	range	for	managing	competition
A price range has been defined to make LPG 

derived from different sources competitive, which 
affects contribution to the Oil Fund’s production and 
procurement segment (Oil Fund #1). In 2018 CEPA 
adjusted this range from ± 0.67 to 0.03 Baht/kg. in 
line with the rising trend of the world price.

3. Export
Export of indigenously produced LPG is subject 

to contribution to the Oil Fund at 0.70 Baht/kg. Still, 
some LPG exports persisted. From January to May 
2018, export from gas separation plants (GSPs) 
equaled 11,139 - 21,994 tons per month (14,900 
tons per month on average) and export from  
refineries stood at 5,435 - 15,086 tons per month 
(7,976 tons per month on average). But since LPG 
produced from GSPs is derived from national  
resources, CEPA asked PTT Plc. to suspend  
commercial exports of LPG produced from GSPs, 
with the exception of export by technical obligations, 
which the Department of Energy Business is required 
to report to the Minister of Energy before granting 
export approval. This has resulted in the suspension 
of exports of LPG produced from GSPs during  
the second half of 2018, while domestic market  
competition was enhanced.
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4.5 มาตรการส่วนลดราคาก๊าซ NGV ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะ
	 NGV	Discount	Measures	for	Public	Passenger	Vehicles

กระทรวงพลงังาน บรษิทั ปตท. และ ธนาคารกรงุไทย 
ได้ด�าเนินการจดัท�า โครงการบัตรเครดิตพลังงานส�าหรับ 
ผู ้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู ้โดยสารสาธารณะ 
กลุ่มรถแท็กซี่ รถสามล้อ และรถตู้ร่วม ขสมก. ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลขึ้น ในวงเงินท่ีเหมาะสมกับ 
ค่าใช้จ่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีใช้จรงิต่อเดอืน เพ่ือแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนจากการปรบัข้ึนราคาก๊าซ NGV ให้สะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จริง โดยโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV  
ได้ท�าให้ผู้ขบัขีร่ถรบัจ้างสาธารณะโดยเฉพาะกลุม่รถแทก็ซี่  
รถสามล้อและรถตู้ร่วม ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และรับสิทธิส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซฯ  
50 สตางค์ถึง 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย กบง. เมื่อวันท่ี  
3 พฤศจกิายน 2554 และวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการบัตรเครดิตพลังงานส�าหรับผู้ประกอบ
อาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะที่ใช้ก๊าซ NGV 
เป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 และการให้ส่วนลดราคาขายปลกี NGV 
ส�าหรบัรถโดยสารสาธารณะตัง้แต่วันท่ี 16 มกราคม 2555 
ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2558 

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่วันที่ 
4 พฤศจกิายน 2558 ได้มมีตเิห็นชอบให้ขยายระยะเวลา 
มาตรการการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV ส�าหรับ 
รถโดยสารสาธารณะ ออกไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
พร้อมทัง้ได้ขอความร่วมมอื ปตท. ให้คงราคาขายปลกี NGV 
ส�าหรบัรถโดยสารสาธารณะที ่10.00 บาทต่อกิโลกรมั และ
ขอความร่วมมอืให้ ปตท. ปรบัเพ่ิมวงเงนิช่วยเหลอืส�าหรบั
กลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก เดิมท่ีได้รับวงเงิน 
9,000 บาทต่อเดือน เป็น 10,000 บาทต่อเดือน และ 
กลุม่รถโดยสาธารณะ ขนาดใหญ่ เดมิท่ีได้รบั 35,000 บาท 
ต่อเดือน เป็น 40,000 บาทต่อเดือน โดยให้ช่วยเหลือ 
รถโดยสารสาธารณะไปจนกว่าจะมกีลไกถาวรอืน่มาดแูล
แทน เช่น พระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 

The Ministry of Energy, PTT, and Krungthai Bank 
Plc launched an Energy Credit Card Project for 
drivers of public mass transport vehicles, taxis, tuk-tuks 
and BMTA’s joint passenger vans in Bangkok and 
its perimeter with an appropriate credit line in  
proportion to the actual fuel costs per month to ease 
the impacts of rising NGV prices in echoing actual 
costs. The NGV Credit Card Project targeted drivers 
of public hire vehicles, in particular taxis, tuk-tuks, 
and BMTA’s joint passenger vans in Bangkok and 
its perimeter, with a discount of 0.50 Baht to 2 Baht 
on every kilogram of NGV paid. CEPA had on  
November 3, 2011, and December 14, 2011, issued 
resolutions approving the NGV Credit Card Project 
for drivers of public hire NGV-fueled vehicles for 
public transport from December 1, 2011, to  
December 31, 2015, and a discount on retail NGV 
prices for public passenger vehicles from January 16, 
2012 to December 31, 2015. 

CEPA on November 4, 2015, resolved to  
extend the NGV discount measure for public 
vehicles to December 31, 2016, and sought  
cooperation from PTT to peg the retail NGV price 
for these vehicles at 10 Baht per kg. and extend 
the credit line for public mini-buses from 9,000 
to 10,000 Baht per month, and for large public 
vehicles from 35,000 to 40,000 Baht per month, 
until other permanent measures can replace it, 
such as the Oil Fund Act. 
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บัตรส่วนลดราคา NGV
NGV Discount Card

ที่มา http://www.pttplc.com/th/Products-Services/Consumer/For-vehicle/NGV/OtherServices/ Pages/energy-card.aspx

Cardholders entitled to buy NGV at the price offered to public vehicles
1. Small vehicles: Taxi, BMTA/Transport Co., Ltd.’s joint passenger van, tuk-tuk
2. Big vehicles: BMTA/Transport Co., Ltd.’s joint bus  

Card	Privileges
1. To buy NGV for public vehicles at the price defined by the authorities (presently at Baht 10.62/kg).
2. NGV credit line for each size of public vehicles
 - Small vehicles: Up to 10,000 Baht/month -Big vehicles: Up to 40,000 Baht/month 

ประกอบกับก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยจะม ี
การเปลีย่นแปลงคุณภาพ ดงันัน้ เพ่ือรองรบัคณุภาพก๊าซฯ 
ที่เปล่ียนแปลงไป กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดท�าแผน 
การบรหิารจดัการคุณภาพ NGV ระยะยาว เพ่ือทีจ่ะปรบัยก
คุณภาพก๊าซ NGV ให้สูงข้ึน และลดปริมาณการเติม
ก๊าซเฉือ่ยลง โดยตัง้แต่เดอืนธันวาคม 2559 ได้ให้ ปตท.  
ได้ปรับข้ึนค่าความร้อนควบคุมของก๊าซ NGV ภายใต ้
กรอบกฎหมายปัจจุบัน จาก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม  
(ดัชนีวอบบี้ประมาณ 39-40 เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร)  
เป็น 38,500 บทีียูต่อกิโลกรมั (ดชันวีอบบีป้ระมาณ 41-42 
เมกะจลูต่อลกูบาศก์เมตร)

 

 As Thailand was in the process of upgrading 
the quality of its natural gas, to support the change 
the Ministry of Energy prepared a long-term NGV 
quality management plan to upgrade NGV quality 
and reduce the volume of blended inert gas. From 
December 2016, PTT had increased NGV’s  
controlled heating value under current laws from 
35,947 Btu/kg (Wobbe Index of about 39-40 MJ/m3) 
to 38,500 BTU/kg (Wobbe Index of about 41-42  
MJ/m3). 
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ทั้งนี้ กบง. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จงึได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก NGV ส�าหรับรถโดยสาร
สาธารณะ จากเดิมอยู่ที่ 10.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 
10.62 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ือให้สะท้อนกับการปรับปรุง
คุณภาพก๊าซ NGV ให้สงูขึน้ ซึง่ไม่ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
ระยะการวิง่รถโดยสารของผูป้ระกอบการเปลีย่นแปลงไป
จากเดิม และขอความร่วมมือให้ ปตท. คงราคาขายปลีก 
NGV ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./
ปรมิณฑล: รถแทก็ซี/่ตุก๊ตุก๊/รถตู ้ร่วม ขสมก. ในต่างจงัหวัด: 
รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ขสมก. รถโดยสาร/รถตู้ 
ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ไปอีก 
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และเมื่อครบ  
1 ปีแล้วให้ปรับราคาขายปลีก NGV ให้สะท้อนต้นทุน

CEPA then on May 2, 2016, resolved to raise the 
retail NGV price for public vehicles from 10.00 Baht 
to 10.62 Baht per kilogram to reflect the quality 
upgrading, which would not affect the cost per unit 
of the distance of the common carriers, and requested 
support from PTT in pegging the retail NGV price 
for public vehicles (in Bangkok and its perimeter, 
taxis/tuk-tuks/BMTA’s joint passenger vans; in  
provincial areas, BMTA’s joint buses/mini-buses/
two-row minibuses, Transport Co., Ltd.’s joint buses/
passenger vans, and taxis) at 10.62 Baht/kilogram 
for another year from May 16, 2018, after which the 
price will be adjusted to reflect the actual costs. 

2555 / 2012 2556 / 2013 2557 / 2014 2558 / 2015 2559 / 2016 2560 / 2017 2561 / 2018

รถโดยสารสาธารณะ
Public Vehicles

รถยนต
Other Vehicles

(หนวย: ตัน/วัน) 
(Unit: Tons/Day)

1,776
2,076 2,158 2,228

2,166

2,003
1,847

5,959 6,467 6,651 6,221 6,513 4,744 4,241

ปริมาณการจ�าหน่ายก๊าซ	NGV	ส�าหรับรถโดยสารสาธารณะ	และรถยนต์ทั่วไป
NGV Sales for Public vehicles & Other vehicles
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สถานการณ์ NGV ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 ประเทศไทย
มสีถานบีรกิาร NGV สะสมจ�านวน 508 สถานี แบ่งเป็น  
สถานแีม่ 20 สถานแีละสถานีบรกิาร 488 สถาน ี(สถานีลกู 
355 สถานี, สถานแีนวท่อ 133 สถาน)ี ท้ังน้ี ตัง้แต่เดอืน
มกราคม - ธันวาคม 2561 มปีรมิาณการจ�าหน่ายก๊าซ NGV 
เท่ากับ 6,088 ตันต่อวัน แบ่งเป็น ปรมิาณการจ�าหน่ายก๊าซ 
NGV ในรถยนต์ทัว่ไป 4,241 ตนัต่อวนั และปรมิาณการ
จ�าหน่ายก๊าซ NGV รถโดยสารสาธารณะเท่ากบั 1,847 ตัน 
ต่อวัน โดยมจี�านวนบตัรส่วนลดราคาขายปลกี NGV ส�าหรับ
รถโดยสารสาธารณะ ทีพ่ร้อมใช้งานรวมทัง้สิน้ 85,402 ใบ  
แบ่งเป็น รถแท็กซี ่รถตูร่้วม ขสมก. รถสามล้อ จ�านวน 68,065 ใบ 
และรถโดยสารร่วม ขสมก./บขส. รถตู้ร่วม บขส. จ�านวน 
17,337 ใบ

ประเภทบัตรลดรำคำ NGV (ณ 31 ธ.ค. 61)
Type of NGV Discount Card (as of Dec. 31, 2018)

จ�ำนวนบัตร(ใบ)
Number of cards

ปริมำณกำรใช้ (ตัน/วัน)
Volume (tons/day)

1. รถแท็กซี่ รถตู้ร่วม ขสมก. รถสามล้อ
 Taxi, BMTA joint passenger van, Tuk-Tuk

68,065 1,208

2. รถโดยสารร่วม ขสมก./บขส. รถตู้ร่วม บขส.
 BMTA/Transport Co., Ltd.’s joint bus,  
 Transport Co., Ltd.’s passenger van 

17,337 639

รวม 
Total

85,402 1,847

As of December 31, 2018, NGV service stations 
nationwide numbered 508 Stations: 20 mother 
stations and 488 service stations (355 daughter 
stations and 133 conventional stations). From 
January to December 2018, NGV sales totaled  
6,088 tons per day: 4,241 tons per day for other vehicles,  
and 1,847 tons per day for public vehicles. NGV  
discount cards for public vehicles ready for use 
accounted for 85,402 that is 68,065 for taxis,  
BMTA’s joint passenger vans, and tuk-tuks, and 
17,337 for BMTA/Transport Co., Ltd.’s joint buses, 
and Transport Co., Ltd. joint passenger vans.

สนพ. ได้เสนอแนวทางการส่งเสรมิการใช้น�า้มนัดเีซล
หมนุเรว็ (B20) ซึง่เป็นไปตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (2555-2564) ที่ 
ก�าหนดเป้าหมายการส่งเสรมิการใช้น�า้มนัไบโอดเีซล 7.2 
ล้านลิตร/วัน ในปี 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้
น�้ามันไบโอดีเซลและขยายผลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการส่งเสรมิการใช้น�า้มนัไบโอดเีซล รวมทัง้เพ่ือรองรบั
ปัญหาปริมาณน�้ามันปาล์มดิบล้นตลาด กระทรวง
พลังงานจึงมีแนวทางในการช่วยเหลือโดยเตรียมการ
ด�าเนนิโครงการจ�าหน่ายน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ (B20) ให้กับ
รถเฉพาะกลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูดซับปริมาณน�า้มนั
ปาล์มดบิได้มากขึน้ โดยมีเป้าหมายของโครงการจ�าหน่าย
น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ (B20) อยู่ทีร้่อยละ 25 ของการใช้น�า้มนั
ดเีซลหมนุเรว็ ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านลิตรต่อวัน โดย

EPPO has proposed guidelines for B20 high-
speed diesel promotion in line with the Alternative 
Energy Development Plan (AEDP) to increase the 
consumption of alternative energy to 25% in 10 years 
(2012-2021), which set a target to promote biodiesel 
consumption to 7.2 million liters/day by 2021. To 
provide wider access to biodiesel and achieve the 
target and cope with the oversupply of crude palm 
oil (CPO) in the market, the Ministry of Energy has 
formulated guidelines for the support. A project on 
the distribution of B20 to specific groups of vehicles 
was launched and more absorption of CPO was 
expected. The project targeted B20 consumption 
at 25% of the total high-speed diesel consumption or 

4.6 แนวทางการส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20)
 Guidelines for the Promotion of B20 High-speed Diesel
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อัตราภาษีสรรพสามิตของน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20) = (1-X
B20

) ของภาษีเฉพาะน�้ามันที่ผลิตจากฟอสซิลและภาษี CO2)

เมื่อค�านวณอัตราภาษีสรรพสามิตลดหลั่นตาม 
อัตราส่วนไบโอดีเซลที่ผสมเพิ่มขึ้นแล้ว อัตราภาษีน�้ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว (B20) ที่มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 19 และไม่เกินร้อยละ 20 โดยปริมาตร 
เรยีกเก็บอตัราภาษสีรรพสามติเท่ากับ 5.1520 บาทต่อลติร

When calculating the excise tax rate in proportion 
to the increasing biodiesel blended, the tax for B20 
with biodiesel over 19% and under 20% blended in 
volume is 5.1520 Baht per liter.

โดย XB20 = ร้อยละของปริมาตรไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสม
 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว = (MOPS Gasoil 50 ppm + พรีเมียม) ที่ 60oF x อัตราแลกเปลี่ยน  

/ 158.984
 ไบโอดีเซล = ราคาอ้างองิไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนั ตามหลกัเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบ

โดย XB20 = ร้อยละของปรมิาตรไบโอดเีซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสม 
 ภาษเีฉพาะน�า้มนัทีผ่ลติจากฟอสซลิ = กรณนี�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ (B0) เรยีกเก็บภาษใีนอตัรา 6.2903 บาทต่อลติร
 ภาษี CO2

 = อัตรา 0.1500 บาทต่อลิตร

Where XB20 = Volume percentage of methyl ester of fatty acid biodiesel 
 Tax rate on fossil fuels = For B20, tax rate is 6.2903 Baht per liter
 CO2

 tax = 0.15 Baht per liter.

จะส่งผลให้สามารถดูดซับ B100 ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.1 
ล้านลิตรต่อวัน (เทียบเท่า CPO 1,800 ตันต่อวัน หรือ 
54,000 ตันต่อเดือน) ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังาน (กบง.) เมือ่วันที ่2 พฤษภาคม 2561, 8 มถุินายน 
2561 และ 25 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ส่งเสริมการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20) ดังนี้

about 16 million liters per day. As a result, an additional 
2.1 million liters per day of B100 (or about 1,800 tons/
day or 54,000 tons/month of CPO) will be absorbed. 
CEPA on May 2, June 8, and June 25, 2018, issued 
resolutions approving the following guidelines on 
B20 promotion:

ราคาน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20) = (1- XB20) ของราคาน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็+ XB20 ของราคาไบโอดเีซล

Rate of excise tax on high-speed diesel (B20) = (1-XB20) of excise tax rate on fossil fuels and CO2 tax

1.	 อัตราภาษีสรรพสามติของน�า้มันดเีซลหมุนเรว็	(B20)	
Excise	tax	rate	for	B20:
มีหลักการก�าหนดอัตราภาษีลดหลั่นตามอัตราส่วนไบโอดีเซลที่ผสมเพิ่มขึ้น ดังนี้
The rate will increase in proportion to the volume of biodiesel blended as follows:

2.	 หลักเกณฑ์ก�าหนดราคา	ณ	โรงกลั่น	มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 Rules for determining the ex-refinery price: 
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Where XB20 = Volume percentage of methyl ester of fatty acid biodiesel 
 High-speed diesel = MOPS Gasoil 50 ppm + premium) at 60oF exchange price rate 

/ 158.984
 Biodiesel = Reference price of methyl ester of fatty acid biodiesel as  

approved by CEPA.

3.	 กลไกกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
เพ่ือให้ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20)  

ถูกกว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จะใช้กลไกของกองทุน
น�า้มนัเชือ้เพลงิในการบรหิารจดัการราคา โดยก�าหนดวงเงนิ
ในการสนบัสนนุไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท ซึ่งหากมีการใช้
น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ (B20) ประมาณร้อยละ 5 ของการใช้
น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (3 ล้านลิตรต่อวัน) กองทุนน�้ามันฯ 
จะสามารถดูแลประมาณ 3 ปี

การด�าเนินงานกระทรวงพลังงานได้มีการส่งเสริม 
ให้มีการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (B20) อย่าง 
เป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และเพื่อ
ส นับสนุนรถยนต ์ ในกลุ ่ ม รถโดยสารสาธารณะ 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท 
ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ได้มีการเปิดตัวการใช้น�้ามัน 
ดีเซลหมุนเร็ว (B20) เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2561  
โดยเป็นการทดลองใช้ในรถของ ขสมก. จ�านวน 5 คัน และ 
บขส. จ�านวน 3 คัน ระยะเวลาในการทดลอง 1 เดือน  
ซึ่งหลังจากพ้นระยะการทดลองใช้แล้วจะขยายฐาน 
การใช้ในรถสาธารณะต่อไป และในส่วนของสถานบีรกิาร
น�้ามันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศ
คุณภาพน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพ่ือให้สามารถ
จ�าหน่ายที่สถานีบริการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562

3. Oil Fund Mechanisms
To keep the retail B20 price under the B7 price, 

Oil Fund mechanisms will be used in price management 
for up to 3 billion Baht. Based on the assumption of 
about 5% B20 consumption of the total biodiesel 
consumption (3 million liters per day), Oil Fund  
can manage the price for up to 3 years.

The Ministry of Energy has officially launched 
the B20 promotion since July 2, 2018, and as a way 
to support the fleet of buses of the Bangkok Mass 
Transit Authority (BMTA) and the Transport Co., Ltd., 
B20 use among these vehicles was launched on 
October 26, 2018. The test on B20-powered vehicles 
was conducted on 5 BMTA buses and 3 Transport 
Co., Ltd., buses for one month. Then the promotion 
would include more buses for widespread coverage. 
On B20 dispensers, the ministry has set B20 quality 
specifications for sale at service stations from  
January 31, 2019, onward.

High speed diesel (B20) price = (1- XB20) of high-speed diesel price + XB20 of biodiesel price
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EPPO has conducted a project on reserve margins  
rule amendments for PDP to investigate, revise, and 
amend them to suit current circumstances. That way, 
future amendments of PDP may suit the prevailing 
plan. Below are the outcome highlights.

Analysis of the reserve margins rules was  
undertaken for 5 case studies:

1. Definition of reserve margin rules in view of 
conditions for power outage probability

2. Review of impacts of AEDP
3. Review of impacts of EEP
4. Impacts of preparedness for power fuel 

supply
5. Cost effectiveness for reduction of damages 

resulting from power outages in comparison with 
power plant construction investment.

It was found that Thailand should set the Loss 
of Load Expectation (LOLE) criterion of up to 0.7 day/year 
and that its suitable reserve margin should be at 
least 32.36%.

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
ได้ด�าเนินโครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้า
ส� า รองส� าหรับแผนพัฒนาก� าลั งผลิตไฟฟ ้ าของ
ประเทศไทย เพื่อการศึกษา ทบทวน และปรับปรุงเกณฑ์
ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่มีความเหมาะสมในปัจจุบัน  
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า 
ของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

การวิ เคราะห ์ เกณฑ ์ก� าลั งผลิตไฟฟ ้าส� ารอง 
ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 กรณีศึกษา ได้แก่ 

1. การก�าหนดเกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง 
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ 

2. การพิจารณาผลกระทบของแผนพัฒนาพลงังาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

3. การพิจารณาผลกระทบของแผนอนุรักษ ์
พลังงาน (EEP) 

4. ผลกระทบของความพร้อมในการจดัหาเชือ้เพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า 

5. การพิจารณาความคุ้มค่าจากการลดลงของ
มูลค่าความเสียหายเมื่อเกิดไฟฟ้าดับเปรียบเทียบกับ 
เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ผลการศกึษาพบว่า ประเทศไทยควรก�าหนดให้เกณฑ์
ค่าชี้ความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าก�าลัง (LOLE)  
ไม่เกิน 0.7 วัน/ปี และค่าเกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง 
ที่เหมาะสมของประเทศไทยควรจะก�าหนดให้ไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 32.36

4.7 รายงานผลการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองส�าหรับแผนพัฒนา 
 ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
	 Study	of	reserve	margin	rule	amendment	for	Power	Development	Plan	(PDP)

เกณฑ์ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองที่น�ำเสนอเมื่อพิจำรณำที่เกณฑ์โอกำสเกิดไฟฟ้ำดับไม่เกิน 0.7 วันต่อปี
Proposed reserve margin for LOLE of up to 0.7 day/year
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จากเกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองข้างต้น เมื่อน�ามา
วางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาผลของ
ความพร้อมจ่ายของแต่ละเชือ้เพลงิ ระดบัก�าลงัผลติไฟฟ้า
ส�ารอง และโอกาสเกิดไฟฟ้าดับในแต่ละปี พบว่า ระดับ
ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองจะเริ่มลดลงตั้งแต่ป ี 2020 
เนือ่งจากการปลดระวางโรงไฟฟ้าท่ีมอียู่ในระบบในขณะท่ี
โรงไฟฟ้าท่ีเข้ามาเพ่ิมมจี�านวนน้อยลง จากน้ันระดบัก�าลงั 
ผลิตไฟฟ้าส�ารองจะถูกรักษาไว้ในช่วงร้อยละ 32.52 ถึง 
34.39 โดยไม่ให้ต�่ากว่าร้อยละ 32.36 ตามเงื่อนไข 
การวางแผนท่ีก�าหนด ส่วนโอกาสเกิดไฟฟ้าดบัมแีนวโน้มท่ี 
จะสงูข้ึนเรือ่ยๆ โดยจะเริม่สงูขึน้มากตัง้แต่ปี 2032 ท้ังน้ี
เนื่องจากการเพ่ิมเข้ามาของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
ซึง่มค่ีาตวัประกอบก�าลงัผลติพ่ึงได้ทีส่งูกว่าค่าตวัประกอบ
พลังงาน จึงท�าให้ระบบมีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับท่ีสูงขึ้น 
ในระดบัก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองท่ีเท่ากัน อย่างไรก็ตามโอกาส
เกิดไฟฟ้าดบัท่ีมกีารพิจารณาผลกระทบด้านความพร้อมจ่าย
ของเชื้อเพลิงจะมีค่าสูงสุดท่ีปี 2037 โดยมีค่าเท่ากับ  
0.62 วันต่อปี ซึง่ต�า่กว่าเกณฑ์ 0.7 วนั/ปีท่ีก�าหนดไว้

ผลกำรวำงแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศเมื่อพิจำรณำเกณฑ์ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองที่น�ำเสนอ
Outcomes of Thailand’s power capacity development planning in view of the proposed reserve margin
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When applied to capacity planning along with 
the availability of each fuel, reserve margin, and 
likelihood of power outage for each year, this reserve 
margin should begin dropping from 2020 onward 
due to the removal of certain power plants and  
a lower number of new ones. From that point onward, 
the margin would be maintained at 32.52% to 
34.39% and no lower than 32.36% under the  
planning conditions. In the meantime, power outages 
will become more and more likely, notably beginning 
from 2032, with an increasing number of renewables 
power plants, whose dependable factors are higher 
than plant factors; this implies more probability for 
outages for the same reserve margins. Yet, the peak 
power outage probability of 0.62 day/year, given 
consideration of impacts on fuel availability, will 
coincide with 2037, which is lower than the 0.7  
day/year criterion.

ข้อเสนอแนะต่อการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศ

ในการวางแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศโดยใช้
เกณฑ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศเพียงอย่างเดียว 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากวิธีการไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณก�าลัง 
การผลติติดต้ังของโรงไฟฟ้า ความเชือ่ถือได้และความมัน่คง 
ของระบบไฟฟ้าท่ีแท้จริง ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงอัตรา 
ความส�าเรจ็ของแผนอนรุกัษ์พลงัานและแผนพัฒนาพลงังาน
ทดแทนในรูปแบบค่าก�าลงัผลติพ่ึงได้ (Dependable Capacity) 
ความพร้อมของการจดัหาเชือ้เพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า การวิเคราะห์
ความคุม้ค่าของเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดบั เพ่ือให้แผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศสามารถสะท้อนถึงความเชือ่ถือได้
ของระบบไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิได้ 

Recommendations	for	PDP	development
In planning for PDP, the reserve margin alone is 

not sufficient as an input because its methodology 
does not reflect installed capacities, reliability, and 
security of actual power systems. Other factors need 
to be taken into account, including the success rates 
of AEDP and EEP as functions of dependable  
capacities, preparedness of power generation fuel 
supply, and cost effectiveness of power outage 
measures. The ultimate proof lies in the PDP’s  
ability to truly echo power system reliability.
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ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้ด�าเนิน
โครงการศึกษาทบทวนนโยบายการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า 
ตามช่วงเวลาการใช้ (Time of Use Rate; TOU Rate) เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายการก�าหนดอตัราค่าไฟฟ้า
ตามช่วงเวลาการใช้ ให้เกิดความโปร่งใสและตอบสนองต่อ 
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากปัจจยัแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีการผลติ
ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึง 
เป็นเครือ่งมอืในการออกแบบนโยบายกลไกด้านราคาในการ
ก�ากับดแูลอตัราค่าไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรมในการส่งผ่าน
ต้นทุนของการให้บรกิารไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าและผูจ้�าหน่าย
ไฟฟ้าไปสูผู่ใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่ต่าง  ๆโดยมสีรปุผลการศกึษาดงัน้ี

ข้อมลูลกัษณะการใช้ไฟฟ้า
ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของประเทศเฉลีย่ในแต่ละช่วงเวลา

ของวัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ปี 2551 อย่างเห็นได้
อย่างชดัเจน ลักษณะการใช้ไฟฟ้าในปัจจบุนัมรีะยะเวลา
การใช้ไฟฟ้าสูงยาวนานขึ้น จากช่วงเวลา 9:00-22:00 น. 
เป็น 8:00 - 23:00 น. โดยช่วงเวลาทีม่กีารใช้ไฟฟ้าสงูมาก 
(peak) จะประกอบด้วย 3 ช่วงได้แก่ 1) ช่วงเช้า ระหว่าง 
8:00 - 12:00 น. 2) ช่วงบ่าย ระหว่าง 13:00 - 17:00 น. 
และ 3) ช่วงหัวค�่า ระหว่าง 19:00 - 23:00 น. ถึงแม้ว่า 
ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าสงูมากจ�านวน 3 ช่วงดงักล่าวจะเคย
เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่ปัจจุบัน ช่วงเวลาที่มีการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดได้ย้ายจากช่วงบ่ายมาเป็นช่วงหัวค�่าแล้ว  
โดยในปี 2559 ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของเดือน 
เกิดขึ้นในช่วงบ่ายจ�านวน 3 เดือนจาก 12 เดือนและ 
ช่วงเวลาท่ีเหลอืเป็นการเกิดใช้ไฟฟ้าสงูสดุในช่วงหวัค�า่ท้ังส้ิน 
และการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์ มีลักษณะ 
การใช้ไฟฟ้าคล้ายกับวันท�างานแล้วท้ังสิ้น รวมทั้งอัตรา
ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ ส�าหรับบ้านอยู่อาศัยและ
ภาคธุรกิจอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกัน ท้ังทีใ่นช่วงเวลากลางวนั 
ภาคธุรกิจมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 80 และ 
บ้านอยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 20 แต่ในช่วงเวลา
กลางคืน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้า 
สูงถึงร้อยละ 40 และภาคธุรกิจมีการใช้ไฟฟ้าลดลง 
เหลือเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

EPPO undertook a project on policy revision on 
the Time of Use Rate (TOU) Rate to guide such revision  
for transparency and effective response to prevailing 
circumstances of Thailand’s power industry resulting 
from factors concerning power generation technology 
and power users’ behavior. The outcomes of the 
revision will also aid the design of a price mechanism 
policy for overseeing power tariffs for fairness in 
passing on power service costs from producers and 
distributors to various groups of users. Below are 
such outcomes.

Power	consumption	pattern	data
A marked change was seen in the typical power 

consumption pattern for different periods of day from 
2008. The current daily consumption tends to be 
longer-from 9 am-10 pm to 8 am-11 pm. Peak periods 
now occur from 8 am to 12 noon, 1 to 5 pm, and 7 
to 11 pm. While these three periods have occurred 
in the past, it is clear that peak consumption has now 
changed from afternoon hours to evening hours. In 
2016, monthly peaks occurred for three months, but 
all the remaining nine months saw peak consumption 
in the evening hours. What is more, consumption on 
Saturdays is the same as that on weekdays, and 
TOU rates for homes and businesses fall in the same 
time periods. Although during the daytime the business 
sector accounts for as high as 80%, while residences 
account for only 20%, at night the business sector 
accounts for only 60%, while residences account 
for a high 40%.

4.8 รายงานผลการศึกษาทบทวนนโยบายการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้  
 (TOU Rate)
	 Study	of	TOU	Rate	Policy	Revision
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การส� ารวจความคิดเ ห็นของผู ้ ใช ้ ไฟฟ ้ า 
ต่อนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้

การส�ารวจความเห็นต่อนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า 
ตามช่วงเวลาได้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ส�าคัญและ
เป็นส่วนใหญ่ท้ังด้านจ�านวนผู ้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณ 
หน่วยไฟฟ้า ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจ 
ขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง  
พบว่า กลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ ทัง้กลุม่บ้านอยู่อาศยัและ 
กลุม่ธุรกิจ จะมคีวามเหน็ตรงกันว่า ช่วงเวลาการใช้ของอตัรา 
ค่าไฟฟ้าแบบ TOU ค่อนข้างยาวนานเกินไป ท�าให้ไม่
สามารถบรหิารจดัการแผนการผลติหรอืเปลีย่นพฤตกิรรม
การใช้ไฟฟ้าเพ่ือท�าให้ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น  
อัตราคงที่ อัตราปกติ หรืออัตรา TOD เป็นต้น ลดลงได้  
โดยเฉพาะความเหน็ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80 ระบวุ่า

Power	user	survey	on	the	TOU	rate	policy
The power user survey included most the main 

power users in the number of users and power units 
consumed, namely residences; small, medium, and 
big businesses; and specific undertakings. The survey 
found that most power users (residential and business)  
agree that the TOU periods were too long, hindering 
the management of power generation plans or users’ 
behavioral change to in turn lower the present power  
bills, including fixed rates, regular rates, or TOD 
rates. More than 80% said the TOU rates posed 
obstacles through their excessively long periods and 
suggested as short TOU periods as possible. On 
the other hand, most business-sector users were 

Change in hourly power consumption (MEA) in April 2017

Change in hourly power consumption (PEA) in April 2017

Sum	of	Diff	2%	Res
Sum	of	Diff	2%	Medium
Sum	of	Diff	2%	Large
Sum	of	Diff	2%	Small
Sum	of	Diff	2%	Spec

Sum	of	Diff	2%	Res
Sum	of	Diff	2%	Medium
Sum	of	Diff	2%	Large
Sum	of	Diff	2%	Small
Sum	of	Diff	2%	Spec

เปลี่ยนแปลงของการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมง	เดือนเมษายน	2560	พื้นที่	กฟภ.

เปลี่ยนแปลงของการใช้ไฟฟ้ารายชั่วโมง	เดือนเมษายน	2560	พื้นที่	กฟน.
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อัตราค่าไฟฟ้าเป็นอุปสรรคการท�างานจากช่วงเวลา 
ที่ยาวนานเกินไป ดังน้ัน ควรก�าหนดให้ช่วงเวลาการใช้ 
ที่ส้ันลง เท่าที่เป็นไปได้ และผู ้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใน 
ภาคธุรกิจมคีวามพึงพอใจกับอตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU และ 
ส่วนน้อย (ระหว่างร้อยละ 3 -10 ของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ธุรกิจ)  
ที่เห็นความแตกต่างของช่วงเวลา peak & off-peak  
เป็นอปุสรรคต่อการท�างาน ดงัน้ัน เพ่ือให้ช่วงเวลาท่ีส้ันลง  
อาจจ�าเป็นต้องทบทวนให้ส่วนต่างของช่วงเวลา peak & 
off-peak สูงขึน้ในระดบัหนึง่ จากปัจจบุนัอยู่ท่ี 1.6 : 1.0  
เพ่ิมขึน้เป็น 1.7 - 1.8 : 1.0 ขึน้อยู่กับจ�านวนชัว่โมงท่ีลดลงไป

การประเมินผลความส�าเร็จของนโยบายอัตรา 
ค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้

1. การประเมินผลจากจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ TOU 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสมัครใจ 
ประกอบด้วย กลุ่มบ้านอยู่อาศยัและกลุม่ธุรกิจขนาดเลก็ 
ซึง่กลุ่มนีม้จี�านวนผูใ้ช้อตัราค่าไฟฟ้า แบบ TOU ทีน้่อยมาก
หรือเพียงร้อยละ 0.1 จากจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 
บ้านอยู่อาศัยรวมท้ังประเทศ และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก  
มจี�านวนผูใ้ช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU เท่ากับร้อยละ 1 เท่าน้ัน 
แม้ว่านโยบายฯ นีจ้ะมผีลบงัคบัมามากกว่า 18 ปีแล้วก็ตาม 
แต่ยังไม่ประสบผลส�าเรจ็ และ 2) กลุม่ภาคบงัคบั ส�าหรบั
ผู ้ติดตั้งไฟฟ้าหรือเปลี่ยนแปลงขนาดการใช้ไฟฟ้า  
หลงัเดอืนตุลาคม 2543 ประกอบด้วย กลุม่ธุรกิจขนาดกลาง 
ธุรกิจขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง พบว่ามสีดัส่วน
ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีส่งูมาก ร้อยละ 72 - 98 และมีการเพิ่มขึ้น
อย่างสม�่าเสมอในช่วง 7 ปีที่ผ ่านมา นโยบายฯ น้ี 
ประสบความส�าเรจ็ด้วยดจีากจ�านวนผูใ้ช้ไฟฟ้าท่ีเข้าร่วม 

2. การประเมินผลด้วยลักษณะการใช ้ไฟฟ้า 
ของประเทศ พบว่า การใชไ้ฟฟ้าในพืน้ทีภ่มูภิาคเปน็ภาพ
สะท้อนของการใช้ไฟฟ้าของประเทศอย่างชัดเจน โดย 
ในภูมภิาคได้มช่ีวงการใช้ไฟฟ้าสงู 3 ช่วงได้แก่ เช้า บ่ายและ 
หัวค�่า โดยลักษณะการใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์ค่อนข้างปรับ
เข้าใกล้วันธรรมดามากย่ิงข้ึน และยังแตกต่างจาก 
วันอาทิตย์อย่างชดัเจน ขณะท่ีการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีนครหลวง  
(กฟน.) มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างชัดเจน ท�าให้ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า 
ในพื้นที่ กฟน. มีช่วงการใช้ไฟฟ้าสูง 3 ช่วง เช่นเดียวกับ
พ้ืนที่ภูมิภาค โดยการใช้ไฟฟ้าในวันเสาร์ใกล้เคียงกับ 
การใช้ไฟฟ้าในวันอาทิตย์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้า 
ในช่วงกลางวันถึงหัวค�่า โดยกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชดัเจนมาก ได้แก่ กลุม่บ้านอยู่อาศยัทีม่กีารใช้ไฟฟ้า

satisfied with the TOU rates, while only 3-10% of the 
business-group samples regarded the difference 
between peak and off-peak periods as an obstacle. 
To achieve shorter TOU periods, it may be necessary 
to expand the difference between peak and off-peak 
periods from 1.6:1.0 to 1.7-1.8:1.0, depending on the 
lower number of hours.

Evaluation	of	the	TOU	rate	policy	success
1. The evaluation was based on the TOU rate 

power users of two groups. First, the voluntary group, 
consisting of the residential group and the small- 
business group, which contained a very small number 
of TOU subscribers (about 0.1% of the entire  
residential users and 1% of the entire small-business 
users across the country). While the TOU policy has 
been enforced for some 18 years, it is far from  
successful. Second, the compulsory group, consisting 
of those installing meters or changing power  
consumption sizes after October 2000, namely  
medium businesses, big businesses, and specific 
undertakings. Here the proportion is substantial 
(72-98%), rising steadily over the past seven years. 
The TOU rate policy was regarded as successful by 
the participating users.

2. Evaluation based on Thailand’s consumption 
patterns revealed that regional consumption clearly 
represented the national consumption patterns.  
To elaborate, three peak periods occurred on any given  
day, namely morning, afternoon, and early evening 
hours; Saturdays’ consumption patterns also  
approached weekdays’ patterns and are markedly 
differed from those of Sundays. In the meantime, 
MEA found marked rises in night-time power  
consumption, thus making the patterns of MEA 
identical to those of PEA (with three peak periods). 
MEA also reported Saturdays’ and Sundays’  
consumption nearly identical, particularly from daytime 
hours to early evening hours. The group with the 
most distinct change was residences, where  
night-time consumption soared, partly echoing the  
lifestyles of the residential group that consumed 
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ในช่วงกลางคืนเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบ
ของการใช้ชีวิตของกลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้านาน 
ย่ิงขึ้นและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนนานข้ึน  
นอกจากนี ้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ทีม่ี
การยกตัวขึ้นของการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากย่ิงขึ้น 
เปรยีบเทียบกบัในอดตีท่ีลกัษณะการใช้ไฟฟ้าของทัง้กลุม่นี ้
ค่อนข้างสม�่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาของวัน ส่งผลท�าให้
ช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าภายใต้อตัราค่าไฟฟ้าแบบ TOU สะท้อน
ภาพของช่วงเวลาทีม่กีารใช้ไฟฟ้าสงูในปัจจบุนัได้อย่างดี  
และนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU ยังมีความจ�าเป็น
ในการเปน็เครือ่งมือในการส่งสญัญาณราคาทีเ่หมาะสม
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจต่อไป

3. การประเมินผลจากการส�ารวจความเห็นของ 
ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคต่างๆ ของประเทศ  
เพ่ือประเมนิความส�าเรจ็ของนโยบายผ่านการยอมรบัและ 
รับรู ้ของผู ้ใช้ไฟฟ้าต่ออัตรา TOU rate ความรวมถึง 
พึงพอใจและทัศนคติต่ออัตรา TOU rate พบว่า จ�านวน
ผูใ้ช้ไฟฟ้าทีใ่ช้อตัราภาคสมคัรใจและอตัราภาคบงัคบัได้ด ี
ในระดบัหนึง่ โดยความเหน็จากกลุม่ตวัอย่างภาคสมคัรใจ 
ได้สะท้อนปัญหาของการสื่อสารเข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้า โดย 
มีเพียงร้อยละ 6-7 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อาศัยและประเภทธุรกิจขนาดเล็กท่ีใช้อัตราปกติ
และรู้จักอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้า
ได้ระบุถึงอุปสรรคที่ท�าให้ไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้อัตรา TOU 
อาทิ ค่าติดตั้งมิเตอร์ TOU แพงเกินไป ขาดความรู้ 
ความเข้าเกี่ยวกับอัตรา TOU ไม่สามารถปรับพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าได้ และกลัวจะจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้น เป็นต้น

ข ้อเสนอแนะต ่อนโยบายอัตราค ่าไฟฟ ้า 
ตามช่วงเวลาการใช้

1. อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้สามารถช่วย
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้ โดยผู้ท่ีมีการใช้
ไฟฟ้ามากจะได้ประโยชน์จากการประหยัดดังกล่าวมาก
ตามไปด้วย และสามารถชดเชยกับค่าธรรมเนียม 
ในการติดตั้งมิเตอร์แบบ TOU rate ได้ภายใน 1-2 ปี 
แล้วแต่ขนาดการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของผู ้ใช ้ไฟฟ้า  
ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ไฟฟ้าในปรมิาณน้อย เช่น ต�า่กว่า 600 
หน่วยต่อเดอืน เป็นต้น จะได้รบัผลประโยชน์ทีไ่ม่คุ้มค่าใน
การเปล่ียนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าจากอัตราค่าไฟฟ้าคงที่  
(flat rate) ไปอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ ขณะที่
การส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางที่ใช้อัตรา

power longer and used electrical appliances longer 
during evening hours. In addition, medium businesses 
and big businesses posted higher consumption  
during the daytime as opposed to the past, when their  
patterns tended to smooth out throughout each day.  
As a result, the TOU-effective periods well  
reflected the current time of day of high power 
consumption. More important, the TOU rate policy 
is still essential for signaling suitable prices to  
business-sector users.

3. Concerning the views of various power 
users in different regions in assessing the success 
of the policy through users’ acceptance and  
acknowledgment of TOU rates, as well as their  
satisfaction and attitudes toward the TOU rates, it 
was found that users of the voluntary and compulsory 
groups regarded the policy as partly successful. 
The voluntary-group samples echoed communication 
problems-only 6-7% of samples of residential and 
small-business users that paid the regular rates were 
aware of the TOU rates. In addition, users stated 
obstacles to TOU rate switchers, including the high 
cost of TOU meter installation, lack of knowledge 
about TOU rates, inability to adjust their power  
consumption behavior, and concerns about paying 
high power bills.

Recommendations	on	the	TOU	rate	policy
1. The TOU rates can lower monthly power 

bills for residential and small-business users. Those 
with considerable power consumption also benefit 
from such saving and can offset the TOU meter  
installation fee in 1-2 years, depending on consumption 
volumes. Those with less power consumption,  
including those consuming less than 600 units  
a month, tend to find it not worth the switch from flat 
rates to TOU rates. As for medium-size businesses, 
encouraging them to switch from fixed rates to TOU 
rates would not work because for all periods, their 
power bills rise. Unless power bills during peak 
consumption (peak rates) come down 5-6%, their 
power bills may be comparable to those under fixed 
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2. การไฟฟ้าควรก�าหนดให้ค่าธรรมเนยีมในการขอใช้ 
ไฟฟ้าแบบอัตรา TOU สะท้อนต้นทุนของการจัดหา 
ในปัจจุบัน โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวควรก�าหนด 
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกพ้ืนท่ี 
ของประเทศไทยและมีการทบทวนความเหมาะสม 
อย่างสม�า่เสมอ และควรก�าหนดให้การไฟฟ้าต้องปรับปรุง 
การรบัรู้ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคสมคัรใจถึงประโยชน์ของนโยบาย 
อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU rate เปรียบเทียบกับอัตรา 
ค่าไฟฟ้าแบบปกติ และควรลดขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีและต้นทุนของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องที่ม ี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต

3. กลุ่มเป้าหมายของการเพ่ิมจ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ ได้แก่ ผู้ใช้
ไฟฟ้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก เน่ืองจาก
สามารถลดค่าไฟฟ้ารายเดอืนได้อย่างชดัเจน ประกอบกับ

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ
User group

ช่วงเวลำกำรใช้ เดิม
Current consumption period

ข้อเสนอปรับช่วงเวลำกำรใช้ ใหม่
Recommended consumption period

1. บ้านอยู่อาศัย
 Residential

Peak : 09:00 - 22:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 
Off-peak : 22:00 - 09:00 น. วันท�างาน และ  
0:00-24:00 น. ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันแรงงาน
และ วันหยุดราชการ (ยกเว้นวันพืชมงคลและ 
วันหยุดชดเชย)
Peak: 9 am - 10 pm (weekdays)
Off-peak: 10 pm - 9 am (weekdays) and all day 
(weekend, Labor Day, and national holidays- 
except Royal Ploughing Ceremony Day and 
substitution holidays)

Peak : 18:00 - 24:00 น. ทุกวัน
Off-peak : 24:00 - 18:00 น. ทุกวัน
Peak: 6 pm - midnight (every day)
Off-peak: Midnight - 6 pm (every day)

2.-5. ภาคธุรกิจ
 Business

Peak : 08:00 - 21:00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ และ  
Off-peak : 21:00 - 08:00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์ และ 
0:00-24:00 น. ของวนัอาทิตย์ วนัแรงงานและวนัหยดุ
ราชการปกติ (ยกเว้นวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)
Peak: 8 am - 9 pm (Monday - Saturday)
Off-peak: 9 pm - 8 am (Monday - Saturday) and 
all day (Sunday, Labor Day, and national holidays- 
except Royal Ploughing Ceremony Day and  
substitution holidays).

2. The power authorities should set an  
application fee for TOU rate power consumption that 
reflects the current cost of procurement. Such fee 
should be fair and equitable to users across  
the country and should be regularly revisited. The power  
authorities should improve on the voluntary user 
groups’ knowledge of the TOU Rate policy benefits 
in comparison with regular rates; also, they should 
streamline the procedure for service fee changes 
for cases directly benefiting consumers so as to 
address changes in technology and costs of applicable 
instruments, which tend to be declining steadily.

3. The target groups for increasing the number 
of TOU rate users are the residential and small-business 
groups, which can readily cut their power bills;  
these groups currently account for less than 2% of 
the total, which is insignificant. More specifically,  

ค่าไฟฟ้าคงทีเ่ปล่ียนมาใช้อตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้  
พบว ่า ในทุกช ่วงการใช ้ไฟฟ ้ามีค ่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น  
จงึไม่สามารถจงูใจให้ผูใ้ช้ไฟฟ้ากลุม่ดงักล่าวเปลีย่นมาใช้
อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ได้ ยกเว้นจะต้องลด 
ค่าไฟฟ้าในช่วงของการใช้ไฟฟ้าสูง (peak rate) ลงมา
ประมาณ 5-6% เพื่อให้ค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
อัตราค่าไฟฟ้าคงที่ จึงควรทบทวนช่วงเวลาการใช้และ 
วันที่ใช้ (TOU period & day) ให้สอดคล้องกับลักษณะ 
การใช้ไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม 

rates. Therefore, TOU periods and days should be 
revised to align with each user group’s consumption 
pattern. 
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EPPO undertook a project designed to develop 
EMS business models to investigate commercial 
business models for load response and energy 
management systems that suit Thailand. Below are 
the outcomes.

For Thailand, such development is achieved by 
designing a business structure that suits demand 
loads based on the current Enhanced Single Buyer 
(ESB) model. Such development is divided into two 
phases.

Phase	1:	Short-medium	term	(1-5	years): The 
model should be a blend between the Traditional 
Utilities Model and the Load Aggregator Model 
(Hybrid Utility and LA Model). Serving as Demand 
Response Operator is EGAT, which runs system 
operation in pursuit of power system balance;  
distributor power agencies (namely MEA and PEA) 
serve as Load Aggregators, as do members of the 
interested private sector. What is important is that 
the load aggregator selection process yields  
aggregators that is technically and financially  
prepared. Also, to enable automated demand  
response (Automated DR), all 3 utilities agencies 
must agree on a central standard for communication 
architectural structure to enable effective  
communication and control of power loads among 
them.

สนพ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนารปูแบบธุรกิจของระบบ
บรหิารจดัการพลงังาน (EMS) เพ่ือศกึษารปูแบบทางธุรกิจ 
เชงิพาณิชย์ของการตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหาร
จดัการพลังงานทีม่คีวามเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย 
โดยมผีลการด�าเนนิงาน ดังนี้

การพัฒนารูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด
ส�าหรบัประเทศไทย โดยการออกแบบโครงสร้างธุรกิจการ
ตอบสนองด้านโหลดของไทยอยู่บนโครงสร้างกิจการ
ไฟฟ้าในรปูแบบปัจจบุนั คอื Enhanced Single Buyer 
(ESB) ซึ่งแบ่งการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เป็น 2 ระยะ 
ประกอบไปด้วย

ระยะท่ี	 1:	 ระยะสั้น	 -	 ระยะปานกลาง	 (Short- 
Medium	term)	(1-5	ปี) รูปแบบธุรกิจควรเป็นการผสม
ผสานระหว่าง Traditional Utilities Model กับรูปแบบ 
Load Aggregator model หรือเรียกว่า Hybrid	Utilities	
and	LA	Model โดย กฟผ. ซึ่งเป็น System operation 
ของระบบไฟฟ้าท่ีต้องท�าให้เกิดความสมดุลของระบบ
ไฟฟ้า อาจท�าหน้าที่เป็น Demand Response Operator 
โดยท่ีการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายคือ กฟน. และ กฟภ.  
อาจท�าหน้าท่ีเป็น Load aggregator และหากมี 
ภาคเอกชนท่ีสนใจท่ีจะเข้ามามบีทบาทในธุรกิจรูปแบบน้ี
ก็สามารถท�าได้ โดยจะต้องมีกระบวนการคัดเลือก Load 
Aggregator ท่ีมีความพร้อมทั้งในด้านเทคนิคและ 
การเงิน นอกจากน้ีเพ่ือให้สามารถด�าเนินการตอบสนอง
ด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Automated DR) ได้ Utilities 
ทั้ง 3 หน่วยงานจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดมาตรฐานกลาง
ร่วมกันส�าหรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมการส่ือสาร  
เพ่ือให้สามารถสือ่สารและควบคมุโหลดไฟฟ้าระหว่างกันได้ 

4.9 รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS)  
 เพื่อการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ทกริด
	 Study	of	EMS	Development	of	Load	Response	Model	on	Smart	Grid

จ�านวนผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มน้ีท่ีใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา
การใช้ยังอยู ่เกณฑ์ที่ต�่ามาก (น้อยกว่า 2%) โดย 
ให้มีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 
ทีใ่ช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน (ประเภท 1.2) และ 
กลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทธุรกิจขนาดเลก็ทีใ่ช้อตัราค่าไฟฟ้า
แบบคงที่ (ประเภท 2.1) 

residences consuming more than 150 units a month 
(type 1.2) and small businesses still relying on fixed 
rates (type 2.1) should form the targets.
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ระยะที่	2:	ระยะยาว	(Long	term)	(มากกว่า	5	ปี)	
รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดอาจมีรูปแบบ 
ทีแ่ตกต่างกันมากข้ึน ทางเลอืกในการให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการตอบสนองด้านโหลดโดยตรงภายใต ้
รูปแบบ Customer-provision model จะมมีากข้ึน นอกจากน้ี  
หากโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยมีการเปลี่ยนแปลง 
สู ่การซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Power  
Exchange) การตอบสนองด้านโหลดอาจถูกพิจารณา 
เป็นบริการเสริมความมั่นคงประเภทหนึ่ง ท่ีซื้อขาย 
ในตลาดก�าลงัไฟฟ้าส�ารอง (Reserve Capacity Market) 
และถูกท�าการซือ้ขายในตลาดกลางร่วมกับตลาดซือ้ขาย
พลังงานได้เช่นเดียวกัน รวมถึงในอนาคตหากมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตไฟฟ้าเป็นระบบกระจาย
ศูนย์หรือระบบท่ีเป็น Micro-grid มากข้ึนอาจมองเห็น 
รปูแบบทีม่กีารบรหิารจดัการโหลดและระบบผลติรวมถึง
การตอบสนองด้านโหลดที่กระจายในเชิงพ้ืนท่ีมากขึ้น 
ท�าให ้ เ กิดจ�านวนผู ้ เล ่นในธุรกิจในบทบาทต ่างๆ  
ที่มีการแข่งขันกันมากข้ึน อย่างไรก็ตาม อัตราเร ่ง 
ของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะเป็นตวัก�าหนด 
รูปแบบธุรกิจการตอบสนองด ้านโหลดในอนาคต  
โดยเฉพาะการพิจารณาความคุ้มค่าในการด�าเนินการ 

โครงสร้ำงรูปแบบธุรกิจแบบ Hybrid Utility and LA Model ส�ำหรับประเทศไทย  
ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในระยะสั้นและระยะกลำง

Hybrid Utility and LA Model for Thailand (Short-Medium Term)

Phase	 2:	 Long	 term	 (more	 than	 5	 years):	 
Load response business models here are more 
varied, and more direct participation options are 
possible for load responses under the customer- 
provision model. In addition, if Thailand’s future 
power business structure should include a power 
exchange, load responses could be regarded as a 
security supplementary service that is traded in a 
reserve capacity market, and could become part of 
power exchange trading jointly with the energy 
commodity market. Likewise, if Thailand’s future 
power generation model should become more  
decentralized or more of a micro-grid type, one could 
foresee a model marked by load and generation 
system management, as well as load responses that 
are more decentralized by area. This would bring 
more players in the business with different roles 
competing against each other. Technological  
development acceleration is the key factor dictating 
business models for future load responses,  
particularly the review of cost effectiveness of  
implementation.
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โครงสร้ำงรูปแบบธุรกิจแบบ Customer Provision Model ส�ำหรับประเทศไทย
ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรในระยะยำว

Customer-Provision Model for Thailand (Long Term)

และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาธุรกิจ 
การตอบสนองด้านโหลด ว่าสามารถลดต้นทนุการบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส�าหรับประเทศไทย จึงออกแบบกลไก 
การแข่งขันและกลไกราคา 3 รูปแบบ คือ 

1. การจดัซือ้ความต้องการก�าลงัผลติไฟฟ้าระยะยาว
 Long-term capacity demand purchase

To ensure that load response business development 
can efficiently lower the cost of managing Thailand’s 
power system in the long run, EPPO has designed 
3 mechanisms for competition and pricing.

รูปแบบกำรจัดซื้อควำมต้องกำรก�ำลังผลิตไฟฟ้ำระยะยำว
Model for Long-term Capacity Demand Purchase 

Define price for capacity demand / DR price
Issue purchase announcement
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2. การจัดประมูลความต้องการก�าลังผลิตไฟฟ้า  
 Capacity demand auction

3. การจัดท�าตลาดซื้อขายก�าลังผลิตไฟฟ้า
 Capacity market

รูปแบบกำรจัดประมูลควำมต้องกำรก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ
Capacity Demand Auction

รูปแบบกำรจัดท�ำตลำดซื้อขำยก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ
Model for Power Capacity Market

Define capacity demand / ceiling price
DRCC undertakes bidding with 3-5-year contracts

LAs offer DR negative capacity & 
price in competition with other 

capacity products in reserve capacity 
markets (power pool)
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นอกจากนี้ การจัดหาแหล่งการตอบสนองด้านโหลด 
(DR Resource) ที่ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (NCC) หรือ
ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (DRCC) อาจ 
จะมีการพิจารณาจัดหา DR Resource เข้ามาสนับสนุน 
การผลิตไฟฟ้าได้ โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายต�่ากว่าต้นทุน
หน่วยสดุท้ายของการจดัหาไฟฟ้าตามความต้องการ ซึง่สะท้อน 
ค่าใช ้จ ่ายหลักมาจากต้นทุนค่าก่อสร ้างโรงไฟฟ้า  
(เงนิลงทนุผกูพันระยะยาว) หรอืการจดัหาไฟฟ้าผ่านสัญญา 
ไฟฟ้าในระยะยาว ซึ่งรัฐจะต้องผูกพันค่าใช้จ่าย หรือ 
ค่าผกูพันสญัญาผ่าน ต้นทนุเงนิก่อสร้างโรงไฟฟ้า (AP) และ 
มีค่าเชื้อเพลิง หรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (EP) กรณีมี 
การเรียกใช้งานก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองดังกล่าว โดยการ
จัดหาทั้งหมดข้างต้นเป็นสิ่งท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
(Planned Capacity) และอยู่ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของผู้ดูแลระบบภายใต้การวางแผนและการก�ากับ โดย
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ดี หากมีเหตุการณ์ท่ีท�าให้
ระบบมีความเสี่ยงมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่นอกเหนือจาก 
การวางแผน หรือท�าให้ระดับความเสี่ยงท่ีวางแผนไว ้
เ พ่ิมสูงกว ่าที่ก�าหนด จะถือเป ็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
(Emergency) ผู ้ดูแลระบบร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  
อาจมีการตัดสินใจการจัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง 
เพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ีค่าใช้จ่ายในการจัดหาไฟฟ้าท้ังหมด 
ดังกล่าวจะสะท้อนในค่าไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย และเป็น 
การจัดหาในส่วนของตลาดไฟฟ้าขายส่ง (Wholesale 
Market)

In identifying Demand Reponse (DR) resources 
at the power system control center (NCC) or demand 
response control center (DRCC), it is possible to 
secure DR resource in support of power generation, 
provided that such expense are lower than the last unit  
cost of power supply to meet demand. This last unit 
cost reflects key expenses that result from the  
power plant construction cost (long-term obligation 
capital cost) or power supply procurement through 
long-term power contracts, under which the State 
obliges itself for expenses or obligation expenses 
through the power plant construction cost (AP) along 
with the fuel cost or energy expenses (EP) for actual 
demand for reserve capacity generation. These 
power supply elements are already under the 
planned capacity, and it is the responsibility of  
system supervisors under public planners and  
regulators. Still, should an event yield more risks to 
the system, which is regarded as unplanned, or 
should an event yield greater risk levels than 
planned, it is regarded as an emergency, under 
which system supervisors together with the  
applicable public agency may decide to secure 
additional reserve capacities. All power supply  
expenses would then be included in the average 
wholesale power tariff, and this would represent 
supply procurement in a wholesale market.

ต้นทุนก�ำลังผลิตไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นในกำรเดินระบบไฟฟ้ำ
Costs of Power Capacities under Power System Operation
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
ได้ด�าเนินโครงการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 
ตามนโยบาย แผน และมาตรการทีอ่นมุตัโิดย กพช. และ 
กบง. ซึง่เป็นการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานตาม
มติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
และคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ในช่วงปี  
2556 - 2560 โดยในส่วนของการติดตามผลการด�าเนิน
งานตามมติของ กพช. มีมติจ�านวนท้ังหมด 233 มติ  
มกีารด�าเนนิการแล้วเสรจ็จ�านวน 193 มต ิและอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ 40 มติ ส่วน กบง. มีมติทั้งหมด 372 มติ  
มกีารด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 346 มต ิและอยู่ระหว่างด�าเนนิการ  
26 มติ และในส่วนของการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ตามนโยบาย แผน และมาตรการ ได้พัฒนาเครื่องมือ  
“Thailand Energy Trilemma Index (TETI)” มาใช ้
ในการประเมนิผลการด�าเนินงานตามนโยบาย แผน และ
มาตรการว่าส่งผลกระทบต่อความมัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืน
ของประเทศ และสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว (TIEB) ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนพัฒนา 
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015)  
(2) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558 - 2579 (AEDP 2015) (3) แผนอนรุกัษ์พลงังาน 
พ.ศ. 2558 - 2579 (EEP 2015) (4) แผนบรหิารจดัการ 
ก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. 2558 - 2579 (Gas Plan 2015) และ 
(5) แผนบริหารจัดการน�้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2558 - 2579 
(Oil Plan 2015) โดยได้คดัเลอืกจากตวัชีวั้ดท่ีมอียู่ในแผน 
TIEB โดยมคีวามสมัพันธ์ระหว่างตวัชีวั้ดท่ีใช้ประเมนิผล
กับแผน TIEB ดงัน้ี

 EPPO continued monitoring and evaluating the 
overall implementation of policies, plans, and  
measures approved by NEPC and CEPA, an integral 
part of the 2013 - 2017 efforts. Of the 233 resolutions 
made by NEPC, there were 193 closures and 40 
resolutions were in progress. Of the 372 resolutions 
made by CEPA, 346 resolutions have achieved 
closures, with 26 resolutions in progress. To obtain 
more insight from the performance evaluation, EPPO 
has developed a “Thailand Energy Trilemma Index 
(TETI)” tool to evaluate the impacts of such  
implementation of policies, plans, and measures 
through three dimensions, namely Security, Economy 
and Sustainability in accordance with Thailand  
Integrated Energy Blueprint (TIEB), which is the 
long-term energy integration plan. TIEB consists of 
the (1) Power Development Plan 2015 - 2036 (PDP 
2015), (2) Renewable Energy and Alternative Energy 
Development Plan 2015 - 2036 (AEDP 2015), (3) 
Energy Conservation Plan 2015 - 2036 (EEP 2015), 
(4) Natural Gas Management Plan 2015 - 2036 (Gas 
Plan 2015), and (5) Oil Fuel Management Plan  
2015 - 2036 (Oil Plan 2015). The relationship  
between the selected indicators and TIEB is shown 
as follows:

4.10 รายงานผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายแผน  
 และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง. ปี 2561
 Performance monitoring and evaluation of implementation of NEPC and  
 CEPA policies, plans, and measures in 2018
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รหัส
Code

ตัวชี้วัด
KPI

แผนหลักที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัด
Major energy plan affecting KPIs
PDP AEDP EEP GAS OIL

A11 ความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
Diversity of electricity generation

A12 สัดส่วนการน�าเข้าพลังงานขั้นต้นจากต่างประเทศ
Import dependency

A13 ความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศ
Diversity of domestic primary energy supply

A21 ค่าความสูญเสียพลังงานของโครงข่ายระบบสายส่งและ 
สายจ�าหน่ายไฟฟ้า
Electrical power transmission & distribution losses

A22 ปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง
Electricity reserve margin

A31 ปริมาณส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงเชิงยุทธศาสตร์
Strategic petroleum reserve

A32 ปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว
Proved natural gas reserve

A33 ปริมาณส�ารองพลังงานทดแทน
Renewable energy reserve

B11 ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของครัวเรือน
Household petroleum product cost

B12 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน
Household electricity cost

B21 ราคาไฟฟ้าของกิจการขนาดกลางและใหญ่
Electricity cost for commercial/industrial sectors

B31 การอุดหนุนราคาค่าไฟฟ้าจากภาครัฐ 
Amount of subsidy in electricity

B32 การอุดหนุนเชื้อเพลิงพลังงานจากภาครัฐ
Amount of subsidy in fuels

C11 ค่าความเข้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
Final energy intensity

C21 ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศ
Domestic renewable-energy consumption

C31 การเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน
Access to electricity

C41 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานขั้นต้น
Carbon dioxide emission from primary energy consumption
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รหัส
Code

ตัวชี้วัด
KPIs

ควำมหมำย/แนวคิด
Definitions/Concepts

A ความมั่นคง
Security

ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศด้านพลังงาน  
มีการกระจายของการใช้เชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่ง
Ability to respond to national energy demand with good distribution of 
energy consumption to minimize risk exposure to any particular energy 
source.

A1 ความมั่นคงในการจัดหาและ 
การจัดส่งพลังงาน 
Security of supply and delivery

ความสามารถของประเทศในการตอบสนองความต้องการพลังงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึง่ประเมนิจากการเข้าถึงแหล่งทรพัยากรพลงังานและความสามารถ 
ในการจัดหาและจัดส่งพลังงานที่จ�าเป็นตามความต้องการของประชากรและ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
National ability to respond to current and future demand for energy  
by means of accessibility to energy sources and ability to procure and 
deliver essential energy volumes to meet demand driven by the 
population and national economy.

A11 ความหลากหลายของเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้า 
Diversity of electricity generation

ไม่ควรพึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งมากจนเกินไปในการผลิตไฟฟ้า  
เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน
Reduction of risk exposure of fuel procurement to increase energy 
security by not over-relying on any particular fuel source for power 
generation.

A12 สัดส่วนการน�าเข้าพลังงานขั้นต้น
จากต่างประเทศ 
Import dependency

ไม่ควรพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากจนเกินไป
Management of energy imports by not over-relying on imported energy.

A13 ความหลากหลายของเชื้อเพลิง 
ที่ใช้ในประเทศ 
Diversity of primary energy 
supply

ประเทศควรมีเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยง 
ต่อการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะท�าให้เกิดความมั่นคง
ของพลังงาน
Reducing risk level on over-reliance on any particular energy types to 
enhance national energy security by maintaining fuel diversity.

A2 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
Energy infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการผลิต/จ�าหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานและไฟฟ้า 
ตามความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งควรมีประสิทธิภาพ โดยขนาด 
ที่ไม่ใหญ่เกินความจ�าเป็นและไม่เล็กจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ
Energy infrastructure supporting production and distribution of energy 
fuels and electricity to efficiently meet current and future energy 
demand of an appropriate scale, not unnecessarily large or small.

A21 ค่าความสูญเสียพลังงานของ 
โครงข่ายระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย
ไฟฟ้า 
Electric power transmission and 
distribution losses

ควรมีประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบสายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ด ี
เพ่ือลดการสญูเสยีพลงังานไฟฟ้า ส่งผลให้ลดการใช้เชือ้เพลงิท่ีไม่จ�าเป็น  
เกดิความมัน่คงด้านพลังงานในระยะยาว
Targeting highly efficient transmission and distribution systems to 
minimize power losses and unnecessary fuel consumption, leading to 
long-term national energy security.

A22 ปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง 
Electricity’s reserve margin

ไม่ควรมีปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศน้อยจนเกินไป
Maintaining an appropriate electricity reserve margin. 

A3 ความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน 
Energy System Resilience

ความสามารถของประเทศในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
National energy resiliency amid various changes.

The KPIs used to assess performance toward 
national energy security, economy, and sustainability 
under TETI are detailed below:

ซึ่ งมีรายละเอียดของตัวชี้ วัดภายใต ้ เครื่องมือ  
Thailand Energy Trilemma Index Tool (TETI)  
สรุปได้ดังนี้
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รหัส
Code

ตัวชี้วัด
KPIs

ควำมหมำย/แนวคิด
Definitions/Concepts

A31 ปริมาณส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 
Strategic petroleum reserve

ควรมีการส�ารองน�้ามันดิบไว้ระดับหนึ่งที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยง 
จากการขาดแคลน น�้ามันจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อรักษาความมั่นคง 
ด้านพลังงาน
Maintaining reasonable proved crude oil reserve sufficiently to meet 
unexpected demand for oil during shortages to maintain national 
energy security.

A32 ปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติ 
ที่พิสูจน์แล้ว 
Natural gas proved reserve

เนื่องจากประเทศยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  
ดังนั้น จึงควรมีปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า
A reasonable proved reserve of natural gas is necessary to maintain 
national energy security and power-generating capability, as Thailand 
relies on natural gas as the main power-generation fuel.

A33 ปริมาณส�ารองพลังงานทดแทน 
Renewable energy reserve

ประเทศควรมีการส�ารองแหล่งพลังงานทดแทน โดยเฉพาะจากพลังงานทดแทน
ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อรองรับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิล
To cope with risk of shortages of fossil fuels, Thailand should maintain 
reasonable renewable energy, particularly solar and wind energy, for 
power generation.

B ความมั่งคั่ง 
Economy

การมีต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได้ โดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
With suitable energy costs, the public and business sectors can afford 
to pursue long-term national development.

B1 ราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริง 
Energy affordability

ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงานในระดับราคาที่เหมาะสม
People are able to afford suitable energy costs.

B11 ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ของครัวเรือน 
Petroleum product cost for 
household

ค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของครัวเรือนไม่ควรมีค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับ
รายได้ของครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้อย่าง
เหมาะสม
Petroleum products must not be overly priced for household income so 
as to maintain affordable access to energy.

B12 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน 
Electricity cost for household

ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือนไม่ควรมีค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับรายได ้
ของครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม
Costs of household power consumption must not be excessive for 
household income to maintain affordability of energy.

B2 ต้นทุนพลังงานที่แข่งขันได้ 
Competitiveness

ราคาพลังงานที่ท�าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าได้
Energy must be appropriately priced for national trade competitiveness.

B21 ราคาไฟฟ้าของกิจการขนาดกลาง
และใหญ่ 
Electricity cost for commercial/
industrial sectors

ประเทศควรมีราคาไฟฟ้าในภาคกิจการขนาดกลางและใหญ่ที่เหมาะสม  
เพื่อให้มีต้นทุนด้านพลังงานที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
Power tariffs must be appropriately priced for medium and large 
enterprises to maintain their competitiveness in international markets.

B3 การบิดเบือนราคาพลังงาน  
Price distortion

การบิดเบือนราคาพลังงานที่เกิดจากการอุดหนุนราคาพลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความไม่ยั่งยืนของระบบพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ
Energy price distortion through subsidy results in unsustainable energy 
and national economic systems.
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รหัส
Code

ตัวชี้วัด
KPIs

ควำมหมำย/แนวคิด
Definitions/Concepts

B31 การอุดหนุนราคาค่าไฟฟ้า
จากภาครัฐ 
Amount of subsidy in electricity

ไม่ควรใช้เงินในการอุดหนุน เพื่อพยุงราคาค่าไฟฟ้า
Maintaining electricity costs through subsidy fund should be prohibited.

B32 การอุดหนุนเชื้อเพลิงพลังงาน 
จากภาครัฐ 
Amount of subsidy in fuels

ไม่ควรใช้เงินในการอุดหนุนเพื่อพยุงราคาเชื้อเพลิงพลังงานประเภทต่างๆ
Any subsidy to support and maintain costs of various fuels should be 
prohibited.

C ความยั่งยืน 
Sustainability

ควรมีระบบพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ยอมรับได้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน
Thailand should have an energy system with acceptable environmental 
impacts and sustainable, high-quality energy accessible to all people.

C1 การอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริม
ประสิทธิภาพพลังงาน 
Energy conservation and energy 
efficiency

ประเทศควรมีการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ
Energy conservation and promotion of final energy efficiency are 
essential for national energy sustainability.

C11 ค่าความเข้มการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย 
Final energy intensity

ควรด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยไม่ควรมีค่าความเข้มพลังงาน
ขั้นสุดท้ายสูงมากนัก เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนด้านพลังงานในการใช้พลังงาน 
To continuously maintain energy sustainability, higher intensity of 
energy conservation and lower intensity of final energy consumption 
should be adopted.

C2 การใช้พลังงานหมุนเวียน 
Renewable energy consumption

การใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศ บ่งบอกถึงความยั่งยืนด้านพลังงาน 
ในอนาคตที่เชื้อเพลิงฟอสซิลก�าลังจะหมดไป
Domestic use of renewable energy indicates energy sustainability, as 
fossil fuels are bound to be depleted.

C21 ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ใช ้
ในประเทศ 
Renewable energy consumption

ประเทศควรมีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงต่างๆ อาทิ แสงอาทิตย์  
ลม น�้า ชีวมวล และอื่นๆ ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและ 
ความยั่งยืนของระบบพลังงานของประเทศ
Increasing consumption of renewable energy from various types, such 
as solar, wind, hydro, biomass and others, must be encouraged to 
establish national energy security and sustainability.

C3 การเข้าถึงแหล่งพลังงาน 
Energy access

แหล่งพลังงานหลักในชีวิตประจ�าวันของประชาชน คือ พลังงานไฟฟ้า  
ซึ่งควรเข้าถึงทุกครัวเรือน
ith electricity serving as the main source of power for all, every 
household should have access to electricity.

C31 การเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน 
Access to electricity

ประชาชนในประเทศควรมีการเข้าถึงไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง เพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน
Accessibility to electricity by all should be high to ensure access to 
quality energy and energy sustainability.

C4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
Greenhouse gas emission

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานขั้นต้นเพื่อด�าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ในประเทศ
Volume of greenhouse gas emission from consumption of primary 
energy for various domestic activities.

C41 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการใช้พลังงานขั้นต้น 
CO2 emission from primary 
energy consumption

ประเทศควรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานขั้นต้นให้ต�่าที่สุด
เท่าที่จะท�าได้ ซึ่งแสดงว่าประเทศมีการใช้พลังงานขั้นต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของพลังงาน
Minimized carbon dioxide emission from consumption of primary 
energy demonstrates higher efficiency of primary energy consumption, 
leading to national energy sustainability.
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โดยมีผลการประเมินการด�าเนินงานตามนโยบาย 
แผน และมาตรการด้านพลงังาน ท่ีอนมุตัโิดย กพช. และ 
กบง. ในปี 2558 - 2560 โดยใช้เครือ่งมอืThailand Energy 
Tri lemma Index Tool (TETI) พบว่า ภาพรวม 
ด้านพลังงานของประเทศไทยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
อยู่ในระดับดี โดยด้านความมั่นคงด้านพลังงานใน 3 ปี 
อยู่ระดบัพอใช้ เนือ่งจากสดัส่วนการน�าเข้าพลงังานขัน้ต้น
จากต่างประเทศท่ีเพ่ิมสงูข้ึนจากปรมิาณส�ารองน�า้มนัดบิ
และก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ลดลง ขณะที่ด ้าน 
ความมั่งคั่งของพลังงาน อยู ่ในระดับดี เน่ืองจากมี 
การอุดหนุนราคาพลังงานลดลงประกอบกับค่าใช้จ่าย
และราคาพลังงานในประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี ้ในด้านความย่ังยืนด้านพลงังาน มกีารพัฒนา
ดีขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดี เน่ืองจากมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมมากขึ้น ส ่งผลให้มีปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกลดลง

EPPO’s evaluation using the Thailand Energy 
Trilemma Index Tool (TETI) concluded that the  
energy overview of Thailand during the past 3 years 
was at a ‘good level’. The energy security of 3 years 
was at a ‘fair level’ due to an increase in the proportion  
of imported energy as a result of a decrease in  
indigenous crude oil and natural gas reserves.  
The economy (wealth) of energy was at a ‘good 
level’ due to lower energy subsidies and moderate 
domestic energy prices. In addition, energy  
sustainability has improved from a ‘fair level’ to  
a ‘good level’ due to increasing energy efficiency 
and consumption of more renewable energy, resulting 
in reduced greenhouse gas emission.
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นอกจากนี้ สนพ. ได้พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลมติ 
กพช. และ กบง. ผ่านเว็บ www.eppome.com เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส�าหรับการปฏิบัติงาน  
โดยผูใ้ช้งานสามารถค้นหามตกิารประชมุ กพช. และ กบง. 
ที่ต้องการได้จากการระบุค�าส�าคัญ (keyword) หรือ 
ช่วงเวลาการประชมุ

In addition, EPPO has developed a system to 
search for resolutions of NEPC and CEPA via  
www.eppome.com to facilitate access to information. 
Users can search for resolutions of meetings of the 
NEPC and CEPA by specifying keywords or meeting 
periods.
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As a member of the Greater Mekong Sub-region 
(GMS) which comprises the Kingdom of Cambodia, 
the People’s Republic of China, the Republic of the 
Union of Myanmar, the Lao People’s Democratic 
Republic, the Socialist Republic of Vietnam, and the 
Kingdom of Thailand, the country attended the  
Regional Power Trade Coordination Committee 
(RPTCC) Meeting this year. The actions taken under 
the RPTCC are mainly designed to prepare to  
support cross-border power trade of the GMS  
countries, the ultimate goal which demands  
long-term implementation. Progress of implementation 
this year was as follows:

1. Working Group on Performance Standards 
and Grid Codes (WGPG) Meeting

 In 2018 WGPG met on March 29-30 in 
Phnom Penh and on September 5-6 in Bangkok.  
The main achievements were the preparation of 
details on GMS Grid Codes and analysis of the 
development gaps of the power system to conform 
to the defined standards. The codes completed up 
to 2018 were: 

(1) Operational Security Code
(2) Operational Planning and Scheduling Code
(3) Load Frequency Control and Reserves Code
(4) Emergency and Restoration Code
(5) Preamble
(6) Governance Code
(7) Market Code
(8) Operational Training Code
(9) Metering Code
(10) Planning Document/Code

ประเทศไทยในฐานะหนึ่ งในประเทศสมาชิก 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ซึ่งมีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ 
ประกอบไปด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และราชอาณาจกัรไทย ได้เข้าร่วมประชมุหารือ
ในคณะกรรมการประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ ่มน�้าโขง (Regional  
Power Trade Coordination Committee: RPTCC)  
โดยการด�าเนินงานหลกัจะมุง่ไปทีก่ารเตรยีมความพร้อม 
เพ่ือรองรบักิจกรรมการซือ้ขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนระหว่าง 
ประเทศสมาชกิทัง้ 6 ประเทศ ซึง่ถือเป็นเป้าหมายสดุท้าย
ที่จะใช้เวลาในการด�าเนินการเป็นระยะยาว โดยในปี 
2561 มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ดังนี้

1. การประชุมคณะท� างาน  Work ing  on  
Performance Standards and Grid Codes (WGPG)

ในปี 2561 ได้มกีารประชมุคณะท�างาน WGPG 
จ�านวน 2 ครั้งด้วยกัน คือ วันท่ี 29-30 มีนาคม 2561  
ณ กรุงพนมเปญ และวันท่ี 5-6 กันยายน 2561  
ณ กรุงเทพมหานคร โดยในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
เป็นการจัดท�ารายละเอียด GMS Grid Codes และ 
การประเมนิช่องว่างของการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานทีไ่ด้ก�าหนดไว้ โดยในการด�าเนินงานท่ีผ่านมา 
จนถึงปี 2561 คณะท�างานได้มีการจัดท�า GMS Grid 
Codes ขึ้น ดังนี้

(1) Operational Security Code
(2) Operational Planning and Scheduling Code
(3) Load Frequency Control and Reserves Code
(4) Emergency and Restoration Code
(5) Preamble
(6) Governance Code
(7) Market Code
(8) Operational Training Code
(9) Metering Code
(10) Planning Document/Code

4.11 คณะกรรมการประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค 
 ลุ่มน�้าโขง 6 ประเทศ
 Regional Power Trade Coordination Committee: RPTCC
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2. การประชุมคณะกรรมการประสานงานการซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชกิในอนุภมูภิาคลุม่น�า้โขง 
(RPTCC)

 ได ้มีการประชุมคณะกรรมการ RPTCC  
จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 ณ นคร 
เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือรายงาน
ความคบืหน้าการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ความคบืหน้า 
การด�าเนินงานของคณะท�างานท้ัง 2 คณะ ได้แก่  
คณะท�างาน Working Group on Performance Standards  
and Grid Codes (WGPG) และคณะท�างาน Working 
Group on Regulatory Issues (WGRI) ทั้งนี้ สามารถ
สรุปความคืบหน้าการด�าเนินงานได้ ดังนี้

(1) ภารกิจงานของคณะท�างาน WGPG ได้มี
ความคืบหน้าในการด�าเนินงานการจดัท�า Performance 
Standards and Grid Codes ได้แก่ Task 1 Common 
Performance Standards Task 2 Transmission  
Regulations และ Task 3 Standard Regional Metering 
Arrangements ส�าหรับในส่วนของ Task 4 Regional 
Grid Code for GMS มีแผนการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ในระหว่างปี 2562 - 2563 ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้อง
ด�าเนินการตรวจสอบและพิจารณาในรายละเอียด 
ให้ครบถ้วนต่อไป

(2) ภารกิจของคณะท�างาน WGRI ได้น�าเสนอ
แนวทางการคิดค่าผ่านสายส่ง (Wheeling Charge)  
3 รปูแบบ คอื (1) Postage Stamp (2) Flow-based MW/km 
และ (3) Long Run Marginal Cost Base เพ่ือเป็น
มาตรฐานการค�านวณใช้ในกลุ่มประเทศสมาชิกส�าหรับ
พัฒนาการซือ้ขายไฟฟ้าในลกัษณะ Third Party Access 
(TPA) ในอนาคต

2. The GMS Regional Power Trade Coordination 
Committee (RPTCC) Meeting 

 The RPTCC held one meeting on June 
18-20, 2018, in Nay Pyi Taw, Myanmar, to update 
the progress of implementation and the work 
performed under WGPG and the Working Group 
on Regulatory Issues (WGRI), which are summarized 
below:

(1) WGPG Tasks: Progress was made to the 
implementation for the preparation of Performance 
Standards and Grid Codes: Task 1 - Common  
Performance Standards; Task 2 - Transmission 
Regulations; and Task 3 - Standard Regional  
Metering Arrangements. As for Task 4 - Regional 
Grid Code for GMS, it was scheduled to be  
completed in 2019 - 2020, and the GMS members 
were required to review and consider all details. 

(2) WGRI Tasks: WGRI presented 3  
methods for the wheeling charge calculation:  
(1) Postage Stamp, (2) Flow-based MW/km, and  
(3) Long-Run Marginal Cost Base. These approaches  
will be used as standards for the calculation by  
the GMS members in the future development of 
power trading for Third-Party Access (TPA).

สนพ. ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยได้เข้าร่วม 
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาติว ่าด ้วย 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที ่24 (Conference  
of Parties: COP 24) และการประชุมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2562 ณ เมืองคาโตวิเซ 
สาธารณรฐัโปแลนด์ ท้ังน้ี ผูแ้ทนจาก 196 ประเทศท่ัวโลก 
ได้เจรจาข้อตกลงร ่วมกันเพ่ือท่ีจะบรรลุเป ้าหมาย 

EPPO, as the representative of Thailand, attended 
the 24th Conference of the Parties to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(Conference of Parties: COP 24) and associated 
conferences during December 10-14, 2018, in  
Katowice, Republic of Poland. The representatives 
from 196 countries around the world negotiated and 

4.12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 สมัยที่ 24
 The 24th	Conference	of	the	Parties	to	the	United	Nations	Framework	
 Convention on Climate Change 
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การจ�ากัดระดบัอณุหภูมขิองโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซยีส 
จากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และพยายามเพ่ิมเป็น  
1.5 องศาเซลเซียส ในปี ค.ศ. 2100 โดยหวังว่าระดับ 
น�้าทะเลจะลดระดับลง 10 เซนติเมตร โดยวัตถุประสงค์
ของการประชุมในครั้งน้ีเพ่ือน�าไปสูก่ารด�าเนินการภายใต ้
ความตกลงปารสีอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่ใช้ข้อตกลงร่วมกันนี ้
ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 โดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1. การจดัส่งเป้าหมายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ประเทศก�าหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) เพ่ือสร้างความชัดเจน โปร่งใส  
และเข้าใจได้ของ NDCs โดยท่ีประชุมมีการเน้นย�้าว่า 
ต้องไม่ให้เกิดการนับซ�้า 

2. รายงานด ้านการปรับตัว  (Adapta t ion  
Communication) โดยที่ประชุมรับรองข้อตัดสินใจ  
ที่ เชิญชวนให้ภาคีน�าเสนอรายงานด้านการปรับตัว 
ตามความเหมาะสม 

3. กรอบความโปร่งใสในการด�าเนินงานและ 
การสนับสนุน (Enhance Transparency Framework  
for Action and Support) โดยท่ีประชุมรับรองรูปแบบ 
กระบวนการ และแนวทางส�าหรับกรอบความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานและการสนับสนุนซึ่งมีความยืดหยุ่น 
ต่อประเทศก�าลังพัฒนา โดยค�านึงถึงขีดความสามารถ 
ในประเด็นต่าง ๆ อีกท้ังมีการก�าหนดให้จัดท�ารายงาน 
ความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR)

4. การเงิน (Finance) โดยทีป่ระชมุรบัรองข้อตดัสนิใจ 
ที่ก�าหนดให้ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องจัดส่งข้อมูล 
การให้การสนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาใน BTR  
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

5.	 กลไกตลาดและไม่ใช ่ตลาด	 (Market	 and	
Non-market	Mechanism)	 โดยประเทศบราซิลต้องการ
ให้มีการรับรองและจัดตั้งกลไกการซื้อขายคาร ์บอน
ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของข้อตัดสินใจจากการประชุม 
รฐัภาคใีนครัง้นี	้แต่กลุม่สหภาพยโุรป	(EU)	 เหน็ว่าการพฒันา 
กลไกการซือ้ขายคาร์บอนยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	จงึต้องการ
ให้มีการพัฒนากลไกดังกล่าว	 ให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะท�า 
การรบัรองเพือ่น�าไปสูก่ารซ้ือขายคาร์บอนโดยความสมคัรใจ 
ระหว่างรัฐภาคี

6.	 แนวทางการประเมนิสถานการณ์และการด�าเนนิงาน 
ระดับโลกด ้ านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
(Global	 Stocktake:	 GST)	 โดยที่ประชุมก�าหนดขั้นตอน
การประเมินฯ	 ประกอบด้วย	 (1)	 การรวบรวมข้อมูลและ

reached an agreement to achieve the goal to limit 
global temperature rises to as much as 2 degrees 
Celsius from pre-industrial levels and limit the rise 
to 1.5 degrees Celsius in 2100, hoping that the sea 
level would be reduced by 10 centimeters.  
The purpose of this meeting was concrete actions under  
the Paris Convention. This agreement will become 
effective on January 1, 2021. Agreement is concluded 
as follows: 

1. Deliver the climate change targets of  
individual countries (Nationally Determined  
Contributions, NDCs): This effort created clarity, 
transparency, and understanding of the NDCs.  
The meeting also emphasized that emission reduction  
need to avoid double-counting.

2. Report on Adaptation Communication:  
The meeting endorsed a decision to invite the parties to  
present adaptation reports as seen fit.

3. Enhance transparency framework for action 
and support: The meeting endorsed the framework, 
processes, and guidelines for the transparency 
framework for action and support with flexibility for 
developing countries, taking into account their  
capacity issues. In addition, the framework now 
requires preparation of Biennial Transparency  
Reports (BTRs).

4. Finance: The meeting adopted a decision  
requiring developed countries to supply both  
quantitative and qualitative information on their 
support to developing countries in BTRs.

5. Market and non-market mechanism: Brazil 
called for a decision to endorse and establish  
mechanisms for carbon trading. However, the European  
Union (EU) considered that the development of carbon 
trading mechanisms was not yet completed. Therefore 
the recommendation was to develop such mechanisms 
to completion before endorsement, leading to  
voluntary carbon trading between party states.

6. Guidelines for the assessment and  
implementation of global climate change (Global 
Stocktake: GST): The meeting decided that the 
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เตรียมการในประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจก	การปรับตัว
แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร ด� า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น  
(2) การประเมินทางเทคนิคต่อการบรรลุตามเป้าหมาย
ของความตกลงปารสี ในรปูแบบของการหารอืทางเทคนคิ
เพ่ือให้มกีารแลกเปลีย่นมมุมอง ข้อมลู ในรปูแบบการประชมุ 
โต๊ะกลม การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ  
(3) การพิจารณาผลลพัธ์โดยการจดังานระดบัสงู ซึง่น�าเสนอ 
ผลการประเมินทางเทคนิคและบทวิเคราะห์

7. รายงานพิเศษของภาวะโลกร้อน ณ อุณหภูมิ  
1.5 องศาเซลเซียส (IPCC Special Report on Global  
Warming of 1.5 ºC) โดยที่ประชุมเห็นว่าควรใช้ค�าว่า  
รับทราบ (Note) รายงานฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า
เนื้อหาบางส่วนของรายงานยังไม่ถูกต้องและสมบูรณ์

assessment process should consist of (1) data  
collection and preparation for greenhouse gas  
reduction issues, adaptation, and operating  
mechanisms and support, (2) technical assessment 
for achievement of the goals of the Paris Convention 
through technical discussions to exchange views 
on information in a roundtable format, workshop, or 
other activities, and (3) review of results by high-level  
organizers where technical evaluation of results and 
analysis take place.

IPCC Special Report on Global Warming  
of 1.5 ºC: The meeting agreed to use the term “Note” 
for this report because some contents were not  
accurate or complete.

From December 3 to 17, 2018, EPPO organized 
a public hearing on draft PDP in each of the 5 regions  
to gather opinions and recommendations from all 
stakeholders-government agencies, the private 
sector, academicians, the civil society, and NGOs. 
These opinions and recommendations have been  
included in the amendment of the draft PDP before 
its submission to NEPC.

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนา 
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 
Plan: PDP) ใน 5 ภมูภิาค ระหว่างวนัที ่3-17 ธันวาคม 2561  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาสังคม
และองค์กรอิสระ (NGOs) และน�าข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่  
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานต่อไป

4.13 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power  
 Development Plan: PDP)
	 Draft	Power	Development	Plan	(PDP)	Public	Hearings
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด�าเนิน
โครงการประชาสัมพันธ ์รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
ในภาคประชาชน เพ่ือสร้างจติส�านกึในการประหยดัพลังงาน  
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจและหลักคิดในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี 
ต่อโครงการรวมพลงัหาร 2 สร้างกระแสการประหยดัพลงังาน 
ผ่านช่องทางการสือ่สารสมยัใหม่ และปรบัเปลีย่นทัศนคติ
และพฤติกรรมประหยัดพลังงาน ซึ่ งด ้วยยุคสมัย 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึได้มกีารเปลีย่นโลโก้ “รวมพลงัหาร 2  
คิดก่อนใช้” บนแนวคิดสู่แนวทางการลงมือปฏิบัติได้จริง
ว่า “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” ด้วยการเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ ์และเครื่ องใช ้ ไฟฟ ้าที่มีประสิท ธิภาพสูง 
ในการประหยัดพลังงาน ซึ่งถือเป็นก้าวต่อไปของคนไทย 
ทีส่ามารถลงมอืท�าและประหยัดได้จรงิ เห็นผลทันที ท้ังการ 
ประหยัดพลังงาน และประหยัดเงนิในกระเป๋าของเราเอง 
และด�าเนินการสื่อสารผ่านแคมเปญต่าง ๆ ดังนี้ 

EPPO has continued its energy-saving  
campaign project among the public to drum up 
awareness of energy saving; enhance the mastery 
of and concept for efficiency energy consumption; 
enhance a sound reputation for the Divided-by-Two 
Project and further its popularity through modern 
communication channels; and ensure a proper  
attitude and behavior for energy saving. In keeping 
with changing times, the “Divided-by-Two: Think 
before You Use” logo was modified to represent a 
more practical approach and renamed “Divided- 
by-Two: A Sure Way to Save”. To elaborate, people 
are urged to switch to high-efficiency electrical 
appliances for energy saving, since this represents 
Thais’ next step that is both practical and can save 
money instantly-yielding both energy saving and 
money saving. The campaigns involved are  
summarized below.

4.14 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน “รวมพลังหาร 2”
	 Divided-by-Two-Energy	Efficiency	Campaign
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แคมเปญที่	1	Thematic	Campaign	เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการประหยัดพลังงานเชิงสร้างสรรค์ 
สร้างความตระหนักรู้ “รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์”  
ให้เข้าใจง่าย โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 2 ครั้ง โดย 
ครั้งท่ี	 1	 ได้จัดกิจกรรม	 “หาร	 2	 Talks” เมื่อวันที่  
15 มถุินายน 2561 ณ เซน็ทรลัเวิล์ด ชัน้ 9 ภายในงานได้แสดง 
นิทรรศการแนวคิดการใช้ร ่วมกันและได้รับเกียรต ิ
จากผู้มีความรู้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ Sharing  
Economy เ พ่ือจุดประกายความคิดแก ่ประชาชน  
ซึ่งภายในงานผู้ร่วมงานได้ให้ความสนใจหลักแนวคิด 
การใช้ร่วมกัน และร่วมให้ความส�าคัญกับการประหยัด
พลงังานมากขึน้ และ ครัง้ท่ี	2	ต่อยอดกระแสวัฒนธรรม
หาร	 2	 “ชวนกันแชร์	 แบ่งกันใช้” รวมพลศิลปินคนดัง
ขวัญใจวัยแชร์ ณ โรงละครสยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน 
จดักิจกรรม “หาร 2 ย่ิงแชร์ ย่ิงมนัส์”เมือ่วันที ่14 ธันวาคม 
2561 โดยมุง่หวงัสร้างจติส�านึกในการประหยัดน�า้มนัด้วย 
หลากหลายวิธีและพร้อมส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจ
คนรอบข้างแบ่งปันพลังงานร่วมกันเพ่ือเป็นสังคม 
แห่งวัฒนธรรมหาร 2 ต่อยอดสู่กิจกรรม “หาร 2 ยิ่งแชร์ 
ยิ่งมันส์” ส�าหรับการจัดกิจกรรม “หาร 2 ยิ่งแชร์ ยิ่งมันส์” 
ต้องการให้ทกุฝ่ายเห็นความส�าคญัและหนัมาร่วมใจสร้าง
จิตส�านึกประหยัดพลังงาน เน่ืองจากทรัพยากรเป็นเรื่อง
ของส่วนรวม ซึง่โครงการฯ มุง่หวงัให้การประหยัดพลังงาน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆ ก็สามารถท�าได้ ผ่านการใช้
เทคโนโลยี หรือน�านวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่า 
จะเป็นไอเดียทางเดียวกัน ไปด้วยกัน ใช้รถร่วมกันแบบ 
Carpool, การใช้บริการ Delivery ส่งของให้กัน, การใช้
เทคโนโลยีส่ือสารกันอย่าง VDO Conference, หรือ 
การแชร์พ้ืนท่ีท�างานร่วมกันโดยใช้ Co-working และ 
การใช้จกัรยานหรอืบรกิาร Bike Sharing ส�าหรบัเดนิทาง 
ในระยะสั้น หรืออีกหลายรูปแบบมากมายที่จะน�าไปสู่
ทางออกที่ดีย่ิงกว่าส�าหรับความร่วมมือกันประหยัด
พลังงานในระยะยาว 

Campaign	No.	1:	Thematic	campaign: This forges 
a new culture for creative energy saving by establishing 
awareness of “Divided-by-Two: A Sure Way to Save”, 
focusing on simplicity. Two campaigns were held. First, 
“Divided-by-Two	Talks”	were held on June 15, 2018, on 
the 9th floor of CentralWorld. The activity featured an 
exhibition of the concept of sharing, with guests of 
honor sharing their experiences on the “Sharing Economy”  
to motivate people; participants showed keen interest 
in the sharing concept while valuing energy saving more. 
The	 second	 campaign	 built	 on	 the	Divided-by-Two	
popularity	entitled	“Let’s	Share”, where celebrities and 
artists gathered at the Siam Phikanet Theater, Siam 
Square One, in a “Divided-by-Two: The More We Share, 
The More Fun” activity on December 14, 2018. The aim 
was to nurture awareness of fuel saving through assorted  
methods while encouraging Thais to pay more attention 
to those around themselves, sharing energy to become 
a society of the Divided-by-Two culture that is extended 
to become a “Divided-by-Two: The More We Share, The 
More Fun”. The aim of this latter activity was to urge all 
parties to value and collaborate on drumming up  
awareness of energy saving, for resources are our 
common property. The project strived for acceptance 
that energy saving is indeed a matter close to home, 
something to which everyone can make a difference 
via technological or innovation application-whether 
carpooling, the use of delivery services, communication 
innovations like video-conference, co-working space, 
reliance on bicycles or bike-sharing for short-hop travel, 
or various other models leading to better alternatives for 
long-term energy saving.

How the “Divided-by-Two: A Sure Way to Save” logo evolved
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แคมเปญที่ 2 Sharing Campaign 
เป็นการสร้างให้เกิดการแชร์ในสังคมออนไลน์ 

เพ่ือการส่งต่อวัฒนธรรมใหม่ในการประหยัดพลังงาน 
สร้างให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานให้เป็นนิสัย 
และสร้างการมีส่วนร่วมรวมถึงการเกิดกระแสการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลาย ภายใต้แนวคิด “ยิ่งใช้ร่วมกัน 
ย่ิงประหยัดชัวร ์ ”  โดยเผยแพร ่ผ ่านช ่องทางหลัก  
Facebook และ YouTube รวมพลังหาร 2 และมียอด 
การรับชมสูงสุด 1 ล้านวิว ในแต่ละแคมเปญ และ
ประชาสัมพันธ์แคมเปญผ่าน Influencer ท้ังบุคคลหรือ
เพจดังต่างๆ

https://youtu.be/VGi4-yCYKqM
Viral Clip แคมเปญที่ 2 เรื่อง “วัฒนธรรมหาร 2”

 https://youtu.be/fU59kjsLXsM Viral Clip แคมเปญที่ 1 เรื่อง “ยิ่งใช้ร่วมกัน ยิ่งประหยัดชัวร์”

Campaign No. 2: Sharing campaign: This  
promotes the online society’s sharing to pass on a 
new culture of energy saving to foster a habit and 
induce popular participation as well as real-life 
practices under the “Divided-by-Two: A Sure Way 
to Save” concept. To this end, the campaign was 
broadcast through the Facebook channel and “YouTube 
รวมพลังหาร 2”, with up to 1 million views each; also, 
the campaign was publicized by various influencers 
via celebrities and popular online pages.
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การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กระตุ้น 
การรับรู้ How to ต่างๆ ที่สอดคล้องกับแคมเปญผ่านช่อง
ทาง Facebook เพจ “รวมพลังหาร 2”, Instagram  
“eppohan2”, และ website www.eppohan2.com  
โดยแบ่งการสื่อออกเป็นหมวดหมู่ เช่น

เนื้อหำรูปแบบ “How to” 
เน้นสื่อสำรแนวทำงกำรประหยัดพลังงำน
“How to” contents focus on energy-saving 

approaches

เนื้อหำสื่อสำรรูปแบบ “ภำษำหำร 2”
Contents focus on “Language 

Divided-by-Two”

เนื้อหำสื่อสำรรูปแบบ “แบบนี้สิหำร 2”
เป็นกำรแนะวิธีกำรประหยัดพลังงำน

ที่ถูกต้อง
“Now This Is Divided-by-Two” contents 
focus on proper ways to save energy

Publicity is also conducted through the online 
society to promote learning, as in assorted “How to” 
pages aligning with the campaign through the “รวม
พลังหาร 2” Facebook page, “eppohan 2” Instagram 
page, and the www.epponhan2.com website. The 
communication media were grouped below.

เนื้อหำสื่อสำรรูปแบบ “วันส�ำคัญต่ำงๆ”
Contents focus on “Important Dates”

เนื้อหำสื่อสำรรูปแบบ “กิจกรรม”
Contents focus on “Activities”

เนื้อหำสื่อสำรช่วงกิจกรรมรณรงค์
Contents focus during campaigns
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เนื้อหำสื่อสำรรูปแบบ “Infographic”
Contents focus on “Infographics”

เนื้อหำสื่อสำรระหว่ำงเผยแพร่แคมเปญ 90 วัน 
Contents focus during the 90-day campaign

สรุปผลการด�าเนินโครงการ “รวมพลังหาร 2”  
ได้ด�าเนนิงานออกเป็น 2 แคมเปญหลกัๆ ถือเป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ที่รณรงค์ประหยัดพลังงาน 
ในภาคประชาชนผ่านคลิปหนังสั้นท่ีเน้นการใช้รูปแบบ 
การเล่าเรื่องที่กระตุกจิตส�านึก โดยน�าพฤติกรรมจริงของ
คนส่วนมากในสงัคมมาตแีผ่ส่งผลให้ยอดรบัชมคลปิหนังสัน้ 
แคมเปญที่ 1 เรื่อง “ย่ิงใช้ร่วมกัน ย่ิงประหยัดชัวร์”  
ผ่านทางยูทูปทะลเุกิน 6 ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง 1 เดอืน  
พร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ถึง
พฤติกรรมท่ีส่ือออกมาในคลิปหนังที่หลายเสียงเห็นด้วย
ว่าเป็นพฤตกิรรมทีเ่หน็บ่อยครัง้ในชวิีตประจ�าวัน ซึง่ท�าให้ 
เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างมาก ต่อด้วยคลิปหนังสั้น
แคมเปญท่ี 2 เรือ่ง “วฒันธรรมหาร 2” ท่ีได้น�าท�านองเพลง
พ้ืนบ้านท่ีเราคุ้นเคยอย่าง “โอ ฮะ โอ ฮะ โอ่ ฮะ โอ...”  
มาประยุกต์เข้ากับ 5 แนวทางในการประหยัดน�า้มนัทีทุ่กคน 
สามารถต่อยอดและน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 
ท�าให ้การประหยัดน�้ามันเป ็นเรื่องใกล ้ตัวมากข้ึน 
จุดกระแสประหยัดน�้ามัน ด้วยการชวนลงมือท�าจริง 
จากผู้มชีือ่เสยีงหลากหลายวงการน�าไอเดยี “ชวนกันแชร์  
แบ่งกันใช้” ที่ได้รณรงค์มุ่งหวังคนไทย ลดใช้พลังงาน  
สร้างวัฒนธรรมประหยัดพลงังาน และน�าเทคโนโลยีท่ีมอียู่ 
ในมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านแอปพลิเคชั่น

Summary of the Divided-by-Two-Energy Efficiency 
Campaign: The two major campaigns were again 
regarded as part of a new phenomenon for energy- 
saving campaigning among the people sector, 
achieved through short video-clips focusing on  
a narration of stories that touch the heart and nurture 
awareness. Real-life behavior of the majority of  
the public is publicized, resulting in the video-views of  
the first campaign (“Divided-by-Two: The More We 
Share, The More Fun”) surpassing 6 millions within 
less than a month. Comments were popularly made 
online, many of which agreeing that the behavior- 
commonly seen in real life, led to massive energy 
losses. The second short video-clips called “Divided- 
by-Two Culture” integrated the familiar folk melody 
with 5 ways to save fuels that all can build on and 
apply to their daily life; this makes fuel-saving  
a matter close to one’s heart, thus popularizing  
the idea through the urging by celebrities from various  
circles for Thais to adopt “The More We Share,  
The More Fun” attitude. The hope is that we all may  
cut down on energy consumption, establish an energy- 
saving attitude, and apply technology in hand to 
good uses via applications.

โครงการรวมพลงัหาร 2 ดงึ 3 ศลิปินสาวเสยีงดเีวท ีThe Voice 
รว่มรณรงคป์ระหยดัพลงังาน
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On March 14-15, 2018, EPPO launched the “Thai  
Energy Research Moving Forward with Sustainable”  
seminar at the Amari Watergate Hotel, Bangkok, attended 
by 574 participants. Presiding over the opening ceremony 
was Mr. Siri Jirapongphan, Minister of Energy. In his address, 
the minister touched on Thailand’s energy research  
approach, reiterating the ministry’s value consistently given 
to the subject, which not only represents a critical foundation 
of national development, but also aligns with the concept 
of national development under the Thailand 4.0 policy, which 
focuses on driving the economy on a knowledge and  
innovation platform. To date, the minister said, the Energy 
Conservation Fund has supported research into energy 
conservation and renewable energy, while constantly  
supporting research fellowships to students since 1997. 
Many of these projects have found real-life application 
among operators and the public.

At the seminar, 3 outstanding project outcomes were 
highlighted:

1. Power efficiency improvement in office buildings 
and residences via an online system of power consumption 
measurement and load control by Chiangmai University 

2. Investigation into an integrated approach for  
renewable energy and development of power systems  
and policy development for large-scale power storage  
by Chulalongkorn University 

3. Investigation into a prototype for plastic waste fuel 
management for application to integrated oil production 
from plastic waste by Suranaree University of Technology.

In addition, the event featured talks on “IoT: Energy 
Research and Case Studies” and “Energy 4.0 and Research 
Work” by experts, and a panel discussion on “Outlook for 
Energy Research” by Prof. Dr. Thirapong Wikitseth, Assoc. 
Prof. Dr. Supachart Jongpaiboonpatthana, and Mr. Kecha 
Thirakomen. All these were designed to encourage  
development of Thailand’s research society to foster new 
knowledge and enable the public to learn about Thailand’s 

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัด
งานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพ่ือก ้าวท่ี ย่ังยืน”  
เมือ่วนัที ่14-15 มนีาคม 2561 ณ โรงแรม อมาร ีวอเตอร์เกท  
กรุงเทพฯ มีจ�านวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 574 คน โดยมี 
ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ให้เกียรตเิป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทัง้ได้กล่าวถึง
แนวทางการวิจัยพลังงานว่า กระทรวงพลังงานให ้
ความส�าคญัเรือ่งการศกึษาวิจยัด้านพลงังานมาโดยตลอด  
เน่ืองจากเป็นรากฐานส�าคญัในการพัฒนาประเทศ อกีท้ัง
ยั งสอดคล ้อง กับแนวคิดในการ พัฒนาประ เทศ 
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทีเ่น้นการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา กองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุน 
การท�าวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  
ตลอดจนสนับสนุนทนุวิจยัแก่นักศกึษาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ 
ปี 2540 เป็นต้นมา โดยหลายโครงการที่สามารถน�ามา 
ต่อยอดจนเป็นทีต้่องการของผูป้ระกอบการและประชาชน

ภายในงานมกีารน�าเสนอผลงานวิจยัดเีด่น 3 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 

ในอาคารส�านักงานและบ้านที่อยู ่อาศัยด้วยระบบ 
การตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุม 
โหลดไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงาน
หมนุเวยีนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. โครงการการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงขยะพลาสติกส�าหรับใช้ในการผลิตน�้ามัน 
จากขยะพลาสติกแบบครบวงจร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง “IoT การวิจัย 
ด้านพลังงานและกรณีศึกษา” “Energy 4.0 กับงานวิจัย”  
จากผูท้รงคณุวุฒ ิและ การเสวนาเรือ่ง “ภาพอนาคตงานวิจยั 
พลังงาน” โดย ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ รศ.ดร.ศุภชาติ 
จงไพบูลย์พัฒนะ และคุณเกชา ธีระโกเมน ซึ่งเป็นการ 
ส ่ ง เส ริมวงการวิจัยของประเทศให ้มีการพัฒนา  
เกิดองค์ความรู้ใหม่  ๆและท�าให้ทราบถึงนโยบายและทิศทาง 
งานวิจัยด ้านพลังงานของไทยในอนาคต อีกทั้ ง  

4.15 วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน
	 Thai	Energy	Research	Moving	Forward	with	Sustainability
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มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย เช่น โครงการ
สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities- 
Clean Energy) และโครงการ Energy Storage เป็นต้น 
เพ่ือให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดงานวจิยัอกีด้วย

energy research policy and outlook. Finally, an exhibition 
showcased research successes, including the Smart Cities 
- Clean Energy and Energy Storage projects, where  
researchers shared their experiences and helpful data for 
the extension of research work.

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  
ได้ด�าเนินการสร้างเสริมภาพลักษณ์และการสื่อสาร 
ทัง้ภายในและภายนอกอย่างเตม็รปูแบบ โดยเปิดพ้ืนทีใ่ห้
ภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์นโยบาย
นวัตกรรมและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ 
“THE ENERGiST by EPPO” อันเป็นบริบทของสังคม 
ยุคใหม่ผ่านกิจกรรม “Hackathon” ซึง่เป็นการสร้างสรรค์
นโยบายจากด้านล่างขึ้นสู่เบื้องบน (ฺBottom Up Policy) 
พร้อมร่วมกันพัฒนาไอเดียกับนักวิชาการด้านพลังงาน
ของประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งนโยบายพลังงานที่สามารถ
น�าไปใช้ได้จริง ภายใต้โจทย์จากเทรนด์ด้านพลังงาน  
7 เทรนด์ คือ เทรนด์การใช้พลังงานที่จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น  
(Electrification) เทรนด์การผลติพลงังานแบบกระจายตวั 
(Decentralisation) เทรนด์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
และข้อมูลบิ๊ก ดาต้า (Digitisation and Big Data)  
เทรนด์การใช้พลงังานทีล่ดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Decarbonisation) เทรนด์การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ปรบัปรงุ  
กฎระเบียบ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม (Deregulation) เทรนด์การเชือ่มโยง และ
สร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(AEC Energy Connection) และเทรนด์ด้านระบบขนส่ง
และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Mobility and  
Transportation) โดยมีการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ 
ดังนี้

EPPO has enhanced a positive public image 
and full-scale communication, both internal and 
external. Being open to society, EPPO has reached 
out and invited people to participate in creating 
sustainable energy innovation and conservation 
through “THE ENERGiST by EPPO” project by using 
Hackathon activities. This is a modern society  
context for bottom-up policy when the people in 
collaboration with national energy experts innovated 
and created realistic energy policies addressing  
7 challenging energy trends, namely Electrification, 
Decentralisation, Digitisation and Big Data,  
Decarbonisation, Deregulation, AEC Energy  
Connection, and Mobility and Transportation. The 
activities of the project are as follows.

 

4.16 THE ENERGiST by EPPO
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Activities	1:	Challenge	Briefing	&	Team	Matching
In this first-day activity, all 169 successful  

participants selected from 314 applicants met and 
teamed up to become 40 teams with 17 members 
each. All teams are to acknowledge and understand 
the 7 challenging energy trends.

กิจกรรมท่ี	1	:	Challenge	Briefing	&	Team	Matching
เป็นกิจกรรมวันแรกท่ีผู ้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก  

ได้มาร่วมรับฟังโจทย์ จากผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมด 314 คน 
แบ่งเป็นประเภททีม จ�านวน 40 ทีม และประเภทเดี่ยว 
จ�านวน 17 คน รวมผู ้ที่ผ ่านเข้ารอบน้ีจ�านวนท้ังสิ้น  
169 คน 

กิจกรรมที่	2	:	Around	the	Clock	Hackathon
เป็นกิจกรรม “Hackathon” (Hacking + Marathon) 

โดยให้แต่ละทีมได้แก้โจทย์และถกไอเดีย ซึ่งจะน�าไปสู่
การสร้างสรรค์นโยบายด้านนวัตกรรมพลังงานรูปแบบ
ใหม่ ตลอดระยะเวลา 24 ชม. 

Activities	2:	Around-the-Clock	Hackathon
A “Hackathon” activity (Hacking + Marathon) 

began by allowing each team to solve problems and 
discuss ideas around the clock, leading to the  
formulation of new energy innovation policies.
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กิจกรรมที่	3	:	Grab	&	Go	Judging
เป็นกิจกรรมการคัดกรองหาไอเดีย จากจ�านวน  

30 นโยบาย โดยมคีณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิจากส�านักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน คัดเลือกทีมที่จะเข้าสู่รอบ
การน�าเสนอไอเดียเชิงนโยบายในกิจกรรม Ideation  
Presentation ท่ีมีความเป็นไปได้ จากภาคประชาชน  
20 ทีม

 Activity	3:	Grab	&	Go	Judging
Activity screening for ideas from 30 policies was 

conducted by a panel of experts from EPPO.  
There were 20 selected teams that qualified for the 
policy presentation cycle in the Ideation Presentation 
activity. 

กิจกรรมที่	4	:	Ideation	Presentation	
เป็นกิจกรรมน�าเสนอไอเดีย โดยทีมท่ีผ่านการ 

คัดเลือกจากรอบ Grab & Go Judging จ�านวน 20 ทีม 
น�าเสนอไอเดยีเชงินโยบายของทมีตนเองต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะลึก เพ่ือด�าเนินการคัดเลือกทีม  
เพ่ือเข้าสูกิ่จกรรมการอบรม (Workshops) เหลอืจ�านวน  
14 ทีม

Activities	4:	Ideation	Presentation
Those 20 teams selected from the Grab & Go 

Judging round were to present their respective 
policy ideas in depth to the panel of experts for 
further selection to 14 teams for the workshops. 

กิจกรรมที่	5	:	Workshop
5.1 สอนกระบวนการคิด เช่น Design Thinking  

สู่นวัตกรรม เพื่อสังคมยั่งยืน

Activity	5:	Workshops
5.1 Teaching thinking processes, for example, 

Design Thinking to Innovation for Sustainable Society.
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กิจกรรมที่	6	:	Perfect	Pitching
จัดเวที Pitching โครงการ Energy Start Up 

นวัตกรรมพลังงานสร้างสรรค์ เพื่อสังคมยั่งยืนให้ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีในการ Pitching ของผู้เข้า
แข่งขันทั้ง 14 ทีม เพ่ือจะชิงชัยการเป็นผู้ชนะเลิศ และ 
รองชนะเลิศ โดยทีมผู้ชนะเลิศ จากทีม OPOPP ได้เสนอ
นโยบาย “One Province One Power Plant (OPOPP)” 
และทีมรองชนะเลิศ จากทีม EP Optimizers ได้เสนอ
นโยบาย “Green Logo ก้าวแรกสู ่ตลาดเสรีไฟฟ้า 
จากพลังงานทดแทน” 

Activity	6:	Perfect	Pitching
EPPO organized “Energy Start Up: Energy  

Innovation” as a venue for 14 selected teams to 
perform pitching. The winner was the OPOPP team, 
which proposed a policy called “One Province One 
Power Plant (OPOPP)”. The runner-up was the  
EP Optimizers team, which proposed a policy called 
“Green Logo: The First Step toward Renewable- 
energy Power Exchange.”

5.2 สอนการลงมือปฏิบัติ เช่น CDIO (Conceive, 
Design, Implement และ Operation) 

5.2 Teaching engineering educational framework 
such as CDIO, which stands for Conceive, Design, 
Implement, and Operation.

5.3 สอนกระบวนการ Pitching เช่น การเตรียม  
Presentation และการน�าเสนอผลงานภายใน 5 นาที  
โดยในการจดัการแข่งขันในโครงการ THE ENERGiST by  
EPPO น้ัน ทัง้ 14 ทมีทีผ่่านการคดัเลอืก และการฝึกอบรม 
จะน�าเสนอผลงานและ Pitching บนเวท ีPerfect Pitching 

 5.3 Teaching the pitching process, addressing 
the preparation of presentations and ability to make 
5-minute presentations. By organizing competition 
in the ENERGiST by EPPO project, all 14 selected 
teams trained with the pitching process to present 
their innovative work on the Perfect Pitching stage.
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4.17 กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)/กิจกรรมอื่นๆ ของ สนพ.
 CSR and other activities

(16	 กุมภาพันธ์	 2561)	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ี สนพ. ร่วมพิธีตกับาตรและท�าบญุ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนา สนพ. รวมทั้งได้ร่วม
ท�ากิจกรรมเพ่ือเสรมิสร้างความสมัพันธ์และความสามคัคี
ภายในหน่วยงาน 

February	 16, The management, government 
officials, and staff of EPPO joined in the alms-giving 
ceremony on EPPO’s 26th founding anniversary  
and later participated in relations-building and  
teambuilding activities.
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(5	 เมษายน	2561) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที ่สนพ. ร่วมพิธีรดน�า้ด�าหัวขอพรจากอดตีผู้บริหาร 
ได้แก่ นายภิรมย์ศักย์ ลาภาโรจน์กิจ นายเมตตา บันเทิง
สุข นายวีระพล จิรประดิษฐกุล นายชวลิต พิชาลัย  
และนางเอมพร ชีพสุมล เนื่องในวันสงกรานต์ และวันขึ้น
ปีใหม่ของไทย พ.ศ.2561 เพ่ือแสดงถึงความเคารพ
นบนอบต่อผู้ใหญ่ และเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญู
กตเวท ีอกีทัง้เป็นการขอพรเพ่ือความเป็นสริมิงคลต่อชวิีต 
ณ อาคาร สนพ.

April	5,	The management, government officials, 
and staffs of EPPO joined in a traditional ceremony 
at EPPO Office. This Songkran Day (traditional Thai 
New Year’s Day) ceremony represented well-wishing 
for former executives, namely Mr. Piromsakdi  
Laparojkit, Mr. Metta Banturngsuk, Mr. Viraphol  
Jirapraditkul, Mr. Chavalit Pichalai, and Mrs. Em-orn 
Cheepsumol. Showcasing Thais’ respect and  
gratitude for elders, this act also represented their 
request for elders’ blessings.
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(17	กรกฎาคม	2561) คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที ่สนพ. ร่วมกิจกรรมโครงการสาธารณประโยชน์ 
“ท�าดีด้วยหัวใจ จากใจชาว สนพ.” เทิดพระเกียรติ  
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 โดยได้จดักิจกรรมให้ความรูด้้านการ
ประหยัดพลังงาน พร ้อมท้ังมอบหลอดไฟ LED  
สือ่ประชาสมัพันธ์ และสือ่การเรยีนการสอนด้านพลงังาน 
ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

July	17, The management, government officials, 
and staff of EPPO engaged in a “Good deeds with 
EPPO hearts” public benefit project in honor of HM 
King Maha Vajiralongkorn Bodindradebaya- 
varangkun on his 66th birthday anniversary (July 28, 
2018). EPPO staged educational activities on  
energy saving and presented LED tubes, PR media, 
and school media on energy matters to King Petch 
School, Khet Ratchathewi, in Bangkok.

 (22	กรกฎาคม	2561) คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ สนพ. ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน “สนพ.  
ท�าดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 66 พรรษา  
28 กรกฎาคม 2561 และเพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปา่ชายเลนให้กบัประเทศไทย ณ สวนสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต�าบลคลองโคน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

July	22, The management, government officials, 
and staff of EPPO participated in a “Good deeds 
with EPPO hearts - plant trees for the land” mangrove 
planting project in honor of HM King Maha  
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun on his 
66th birthday anniversary (July 28, 2018). By doing 
that, EPPO became part of the efforts to add to 
Thailand’s mangrove forest areas at the HM Queen 
Sirikit Park, Tambon Khlong Khone, Amphoe 
Mueang, Samut Songkhram.
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(25	 กรกฎาคม	 2561) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง 
ของแผ ่นดิน  เ น่ืองใน วัน เฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร สนพ.

July	25,	The management, government officials, 
and staff of EPPO joined in a well-wishing and pledging 
ceremony at EPPO Office to be good government 
officials and the force of the land on the 66th birthday 
anniversary of HM King Maha Vajiralongkorn  
Bodindradebayavarangkun (July 28, 2018).

(9	สิงหาคม	2561)	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ ้าหน ้า ท่ี  สนพ. ร ่วมพิ ธีถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันท่ี 12 
สิงหาคม 2561 ณ อาคาร สนพ.

August	 9,	 The management, government  
officials, and staff of EPPO joined in a ceremony at 
EPPO Office, wishing HM Queen Sirikit of the  
Rama IX Reign on her 86th birthday anniversary 
(August 12, 2018).



95

(27	ธนัวาคม	2561) คณะผูบ้รหิาร สนพ. ให้การต้อนรบั 
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พร้อมคณะ และน�าเยี่ยมชม 
“บ้านรักษ์พลังงาน” ซึ่งจ�าลองบ้านพักอาศัยท่ีช่วยลด 
การใช้พลังงาน ตั้งแต่เลือกใช้วัสดุสร้างบ้าน การเลือก
เครื่องใช้ไฟฟ้า และการน�าพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
มาใช้ภายในบ้าน โดยจัดแสดงภายในงานอุ ่นไอรัก  
คลายความหนาว สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณ 
พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 
9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562

December	 27, The management of EPPO  
welcomed Mr. Supachai Phu-ngarm, Privy Councillor, 
and his group and led them on a tour to “Energy 
Conservation Home”. This model home saves energy 
by properly choosing materials and electrical  
appliances, while fully exploiting sunlight for home 
use. The display was part of the Oon Ai Rak, Khlai 
Khwam Nao, Sai Nam Hang Rattanakosin Fair, held 
at the Dusit Plaza and Sanam Suea Pa in Bangkok 
from December 9, 2018, to January 19, 2019.
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ตารางสรุปผลประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Summary of Performance Assessment 
against Performance Efficiency Improvement 
Measures, Fiscal Year 2018

5
ส่วนที่
PART
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ตารางสรุปผลประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Summary of performance assessment against performance efficiency improvement measures Energy Policy and 

Planning Office Fiscal Year 2018

เป้าหมาย
Goal

ผลการด�าเนินงาน
Actual performance

ผ่าน
Pass

ไม่ผ่าน
Fail

ประเด็นการประเมินองค์ประกอบที่ 1 : Function-Base
Component 1:  Function-Based

1.	 ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง

  All fuel prices reflect true costs

สัดส่วนราคาพลังงาน
ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ร้อยละ	28
28%	of	energy	commodity	
prices reflect true costs

สัดส่วนราคาพลังงานที่สะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง	ร้อยละ	29.31
29.31%	of	energy	
commodity	prices	
reflect true costs

2.	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(Green	House	Gas)	ในภาคพลังงาน 
ลดลง	(ปี	2558)

		 Lower	emissions	of	greenhouse	
gases	in	energy	sector	(versus	2015)

11% 12%

3.	 สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ลดลง	(Energy	Intensity)

		 Lower	domestic	energy	intensity

8.18 8.38

4.	 ความส�าเร็จของการปรับปรุง
		 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2579	 
(PDP	2015)

		 Success	in	amending	PDP	2015

ร่างแผน	PDP	ฉบับปรับปรุง	
ผ่านความเห็นชอบของคณะ
อนุกรรมการพยากรณ์และ 
จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ
Revised	draft	PDP	
secures	endorsement	
of	the	national	
subcommittee	on	
forecasting	and	PDP	
preparation

อยู่ระหว่างจัดท�าร่างแผน	PDP	
เสนอคณะอนุกรรมการพยากรณ์
และจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศ
Draft	PDP	was	
in	progress	for	submission	to	
the	national	subcommittee	on	
forecasting	and	PDP	
preparation

ประเด็นการประเมินองค์ประกอบที่ 2 : Agenda-Base
Component 2:  Agenda-Based

1.	 ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการ 
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

		 Percentage	of	implementation	of	
public	education	plan

ร้อยละ	100
100%

ร้อยละ	100
100%

2.	 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญ 
ที่ทันต่อสถานการณ์

		 Percentage	of	timely	clarification	of	
key	issues

ร้อยละ	100
100%

N/A
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
ได้แก่	ส�านักโฆษก	และศูนย์ปฏิบัติ
การนายกรัฐมนตรี	(Prime	
Minister	Operation	Center:	
PMOC)	และกรมประชาสัมพันธ์	
เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดนี้
N/A	(Secretariat	of	the	PM,	i.e.,	
Office	of	the	Govt.	Spokesman	
and	PMOC	(PM	Operation	
Center),	and	the	Public	
Relations	Dept.	were	
accountable
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เป้าหมาย
Goal

ผลการด�าเนินงาน
Actual performance

ผ่าน
Pass

ไม่ผ่าน
Fail

3.	 การประหยัดพลังงานของภาครัฐ
		 Public	sector’s	energy	saving

•	 สรุปผลการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ
และจังหวัด	 
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน
เมษายน	2561	-	 
กันยายน	2561

	 Monthly	energy- 
saving	summaries	of	
govt.	Agencies	and	
provinces	(Apr.	-	Sep.	
2018)

•	 สรุปผลการด�าเนินงาน
ประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการและจังหวัด	
รอบ	12	เดือน	 
(1	ตุลาคม	2560	-	 
30	กันยายน	2561)

	 Annual	energy-saving	
summaries	of	govt.	

	 Agencies	and	
provinces	(Oct.	2017	
-	Sep.	2018)

ร้อยละ	100
100%

4.	 Smart	Grid ติดตามและขับเคลื่อน
การด�าเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ด้าน	Smart	Grid	ของ
ประเทศไทยในระยะสั้น	 
พ.ศ.	2560-2564
Monitor	and	drive	
Thailand’s	Smart	Grid	
implementation	plan	for	
2017-2021	(short	term)

ด�าเนินการเป็นไปตามแผนการ 
ขับเคลื่อนด�าเนินงานด้าน	Smart	
Grid	ของประเทศไทยในระยะสั้น	
พ.ศ.	2560-2564
Executed	Smart	Grid	
implementation	plan	for	
2017-2021	(short	term)

ประเด็นการประเมินองค์ประกอบที่ 3 : Area-Base
Component 3:  Area-Base

สนพ.ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่	3
EPPO	has	no	indicators	for	this	component

ประเด็นการประเมินองค์ประกอบที่ 4 : Innovation-Base
Component 4:  Innovation-Based
1.	 การพัฒนานวัตกรรม
  All fuel prices reflect true costs

พิจารณาจากคุณภาพของ
นวัตกรรมต้องมีผล 
การประเมินตั้งแต่	50	
คะแนนขึ้นไป
A	score	of	over	50	in	
innovation	quality	
assessment

ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
Completed	development	of	
innovation

2.	 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน

		 Performance	efficiency	 
improvement

ด�าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ	80
80%	of	activities	completed

ด�าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ	83.33
83.33%	of	activities	completed
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เป้าหมาย
Goal

ผลการด�าเนินงาน
Actual performance

ผ่าน
Pass

ไม่ผ่าน
Fail

ประเด็นการประเมินองค์ประกอบที่ 5 : Innovation-Based
Component 5:  Innovation-Based
1.	 การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
		 Development	and	implementation	of	

national	strategy	mobilization	plan

เป็นการวัดสมรรถนะ
ในการส่งมอบผลผลิตและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ
ส่วนราชการตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด
Measurement	of	
performance	in	delivering	
products	and	spending	
budget,	a	measure	of	govt.	
agencies’	capability	

ร้อยละ	94.45
94.45%

2.	 การด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิรูปองค์การ
		 Development	of	organization	reform	

plan

1.	 ความครบถ้วนของ
ประเด็นตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

	 Integrity	of	issues	in	
experts’	views

2.	 ผลผลิต	(output)	ที่
ก�าหนดในแต่ละประเด็น
ต้องเป็นรูปธรรม	และ
สามารถวัดผลได้	เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณในแต่ละปี

	 Each	issue’s	output	
must	be	tangible	and	
measurable	at	the	end	
of	each	fiscal	year

ด�าเนินการครบถ้วนตามประเด็น
ความเห็นของผู้ทรงวุฒิ
All	steps	taken	for	issues	in	
experts’	views	

องค์ประกอบ
การประเมิน

Assessment 
component

ผลการประเมิน
Outcome

สรุปผล
การประเมิน

Assessment 
summary

ต�่ากว่าเป้าหมาย
Missed target

เป็นไปตามเป้าหมาย
Met target

สูงกว่าเป้าหมาย
Exceeded target

1.	 Function-based 	 ระดับคุณภาพ

	 Quality	level

	 ระดับมาตรฐาน

	 Standard	level

	 ระดับต้องปรับปรุง

	 Need	improvement

2.	 Agenda-based

3.	 Area-based สนพ.	ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่	3

EPPO	had	no	indicator	for	this	component

4.	 Innovation-based

5.	 Potential-based

***	 หมายเหตุ	 :	 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 
ส�านักงาน	ก.พ.ร.	ยังไม่ได้ยืนยันผลการประเมินดังกล่าวฯ

***	Remarks	 :	 These	outcomes	were	measured	against	 the	performance	efficiency	 improvement	measures	 for	 Fiscal	 Year	 2018.	 
The	Office	of	Public	Sector	Development	Committee	(OPDC)	had	yet	to	confirm	such	outcomes.
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6
ส่วนที่
PART งบการเงิน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2561
Financial Statements 
and Notes to the Financial Statements for Fiscal Year 2018
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
Statements of Financial Position as at September 30, 2018

หมายเหตุ
Note 2561 : 2018 2560 : 2017

สินทรัพย์ / Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current assets

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents

5  698,462,967.70 740,375,480.11

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
Short-term debtors

6  9,487,618.75 35,577,045.83

เงินลงทุนระยะสั้น
Short-term investments

7  408,000,000.00 388,000,000.00

วัสดุคงเหลือ
Materials & supplies

 2,730,506.77 399,816.55

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total current assets

1,118,681,093.22 1,164,352,342.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Non-current assets

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Land, Property and Materials

8  22,301,424.72 17,335,216.56

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Intangible assets

9  948,049.61 1,418,668.57

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets

 23,249,474.33 18,753,885.13

รวมสินทรัพย์
Total assets

 1,141,930,567.55 1,183,106,227.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)
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หมายเหตุ
Note 2561 : 2018 2560 : 2017

หนี้สิน / Liabilities

หนี้สินหมุนเวียน
Current liabilities

เจ้าหนี้การค้า
Account payable

10  4,417,939.32  37,780,950.17 

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
Other short - term creditors

11  22,546,968.34  8,728,599.10 

เงินรับฝากระยะสั้น
Short - term deposits

12  100,760,973.93  81,388,222.38 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current liabilities

 13,746,334.15  31,748,066.28 

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities

 141,472,215.74  159,645,837.93 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non - current liabilities

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
Creditors by transfer and long - term sales

13  111,034.04  179,672.82 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
Long - term government advances from 
Treasury

 500,000.00  500,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non - current liabilities

 611,034.04  679,672.82 

รวมหนี้สิน
Total liabilities

 142,083,249.78  160,325,510.75 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Net assets / Capital

ทุน
Capital

 440,331,512.06  440,331,512.06 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Revenues above (below) cumulative 
expenditure

 559,515,805.71  582,449,204.81 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
Total net assets / Capital

999,847,317.77 1,022,780,716.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
Statement of Income and Expenses for the Year Ended September 30, 2018

หมายเหตุ
Note 2561 : 2018 2560 : 2017

รายได้ / Revenue

รายได้จากงบประมาณ
Revenue from government budget

14  120,616,196.61  112,793,535.01 

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
Revenue from government support funds

15  1,296,820,988.97  2,239,431,503.29 

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
Revenue from other support funds & donations 

 58,638.78  2,027,486.62 

รายได้อื่น
Other revenue

16  7,928,983.88  7,483,001.43 

รวมรายได้
Total Revenue

1,425,424,808.24  2,361,735,526.35 

ค่าใช้จ่าย / Expenses

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Salaries and wages

17  67,433,663.81  64,429,374.24 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
Pension funds

18  9,220,508.36  5,597,991.37 

ค่าตอบแทน
Compensation

19  644,400.00  375,700.00 

ค่าใช้สอย
General expenditure

20  308,403,104.80  292,690,246.99 

ค่าวัสดุ
Material & supply expenses

21  2,888,616.38  4,445,294.75 

ค่าสาธารณูปโภค
Utility expenses

22  4,661,579.54  4,830,175.41 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
Depreciation and amortization

23  6,695,699.66  7,391,232.86 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
Expenses from government support funds

24  809,481,679.87  1,506,958,372.91 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
Expenses from other support funds & donations

25 237,542,907.94  547,865,460.38 

ค่าใช้จ่ายอื่น
Other expenses

26  (179,600.00)  (1,141,719.44)

รวมค่าใช้จ่าย / Total expenses  1,446,792,560.36  2,433,442,129.47 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Income below operating expenses before cost  of funds  (21,367,752.12)  (71,706,603.12)

ต้นทุนทางการเงิน
Cost of funds

 -  - 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Net income below operating expenses  (21,367,752.12)  (71,706,603.12)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
The accompanying notes are an integral part of these financial statements

(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)
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รายงานรายได้แผ่นดินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
Notes to the Financial Statements for the Year Ended September 30, 2018

หมายเหตุ Note สารบัญ Content

1 ข้อมูลทั่วไป General information

2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน Preparation criterion for financial statements

3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ 
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 เงินลงทุนระยะสั้น Short - term investment

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Land, Property and Materials

9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Intangible assets

10 เจ้าหนี้การค้า Account payable

11 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น Other short - term creditors

12 เงินรับฝากระยะสั้น Short - term deposits

13 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว Creditors by transfer & long - term sales

14 รายได้จากงบประมาณ Revenue from government budget

15 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ Revenue from support funds & donations

16 รายได้อื่น Other revenue

17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร Salaries and wages

18 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ Pension funds

19 ค่าตอบแทน Compensation

20 ค่าใช้สอย General expenditure

21 ค่าวัสดุ Material & supply expenses

22 ค่าสาธารณูปโภค Utility expenses

23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย Depreciation and amortization

24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ Expenses from government subsidies

25 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค Expenses from support funds & donations

26 ค่าใช้จ่ายอื่น Other expenses
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