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พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

ผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายด้านพลังงาน 

มติคณะรัฐมนตรีที่คณะกรรมการนโยบายด้านพลังงานเห็นชอบ 

มาตรการเพ่ือชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
และราคาพลงังานทีป่รับตัวสงูขึน้ 

กรอบแผนพลังงานแห่งชาติ 

มาตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 

มาตรการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 

มาตรการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 

มาตรการขับเคลื่อนแผนอนุรักษพ์ลังงาน 

มาตรการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย  

สารบัญ 

1 

7 

11 

27 
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พระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
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เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 คือ การก าหนดนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศ
กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ ท าให้การบริหารและพัฒนาพลังงานไม่มีเอกภาพและไม่เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สมควรให้มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานรวมทั้งก ากับดูแล ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
พลังงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนโยบายและการบริหารพลังงานของประเทศมี
เอกภาพและประสิทธิภาพสูงขึน้ จึงจ าเป็น ต้องตราพระราชบัญญตัินี้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 109 ตอนที่ 9 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 เล่ม 124 ตอนที่ 68ก เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2550 และ
เล่ม 125 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 1 มีนาคม 2551 โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 

ในพระราชบัญญัตินี้ 

พลังงาน 
หมายความว่า ความสามารถในการ

ท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้

งานได้ ได้แก ่พลังงานหมุนเวียน 

และพลังงานสิ้นเปลือง และให้

หมายความรวมถึงสิ่งทีอ่าจให้งานได้ 

เช่น เชื้อเพลิง ความรอ้น และไฟฟ้า 

เป็นต้น 

พลังงานหมุนเวียน 
หมายความว่า พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ 

กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้

พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น 

พลังงานสิ้นเปลือง 
หมายความว่า พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หิน

น้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันเชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น 

เชื้อเพลิง 
หมายความว่า ถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน 

น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ขยะ และสิ่งอ่ืนตามที่ 

กพช. ก าหนดในประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 4 
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ให้มี “คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ”  
เรียกโดยย่อว่า  “กพช.” ประกอบด้วย  

 นายกรัฐมนตร ี
เป็นประธานกรรมการ 

 รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ 

 กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 16 คน 

 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   

 ปลัดกระทรวงพลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  

 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

มาตรา 5 
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กพช. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตร ี  

 

 

 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการก าหนดราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  

ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการ
ทั้งหลายที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ  

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของ
ประเทศ  

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

มาตรา 6 
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คณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมการฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน บริหารนโยบายด้านพลังงานของประเทศให้เกดิผลอย่างเปน็รูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 15 คณะ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

01 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง  
ค าสั่งที่ 3/2545 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 

ประธาน :  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน  
ค าสั่งที่ 3/2548 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิง
ชีวภาพ  
ค าสั่งที่ 1/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 

ประธาน :  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักบริการธุรกิจและการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง  
กรมธุรกิจพลังงาน  

คณะกรรมการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวผิดประเภทและ 
ความปลอดภัย  
ค าสั่งที่ 5/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

ประธาน :  
รองปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบปริมาณ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชือ้เพลิง  
ค าสั่งที่ 6/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

ประธาน :  
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยทุธศาสตร์  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

คณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ ์
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ค าสั่งที่ 7/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

ประธาน :  
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนเคร่ืองยนต์ของกลุ่ม 
รถแท็กซ่ีจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาเป็น
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  
ค าสั่งที่ 8/2551 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

02 

03 

04 

05 

06 

07 
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ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  

คณะกรรมการป้องกันและตรวจสอบ 
การลักลอบจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ค าสั่งที่ 1/2553 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ค าสั่งที่ 2/2553 ลงวันที่  29 กรกฏาคม 2553 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
เลขานุการ :   
รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการประสานงานเพ่ือเตรียมการจัดต้ัง
โครงสร้างพ้ืนฐานพลังงานนิวเคลียร์  
ค าสั่งที่ 3/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

คณะกรรมการองค์การพลังงานโลกของ 
ประเทศไทย  
ค าสั่งที่ 1/2556 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 

ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย  

คณะกรรมการบริหารการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิฐานราก  
ค าสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 

ประธาน :  
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกัก
เก็บพลังงาน  
ค าสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 

ประธาน :  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  
ค าสั่งที่ 3/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 

ประธาน :  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุน
และการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงานไฟฟ้า  
ค าสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

08 

09 

10 

11 

12 

14 

15 

13 
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คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

2 
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คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เป็นประธานกรรมการ 

 ปลัดกระทรวงคมนาคม   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ปลัดกระทรวงพลังงาน   ปลัดกระทรวงพาณิชย์  

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลัง  

องค์ประกอบ 

ตามค าสั่งที่ 3/2563 ลงวันที่  31 มกราคม 2563  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในอันที่จะแกไ้ขปัญหาและเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี ้

 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางด้านพลังงาน 

เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงานรวมท้ังเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการจัดล าดับความส าคญัของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย 

เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และก ากับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้า
ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยออัตโนมัติ 

พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ท่ีจะออกตามกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 

ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทาง
วิชาการ การเงิน สถิติ และเร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาพลังงาน
ของประเทศได้ 

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามความจ าเป็น  

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กพช. หรือประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

อ านาจหน้าที่ 
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คณะอนุกรรมกรรมการภายใต้ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

ประธานคณะกรรมการฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน จ านวน 13 คณะ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในอันที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี ้

01 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานภายใต้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามนั
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2562   
ค าสั่งที่ 2/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 
 

02 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
ค าสั่งที่ 3/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

03 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงาน  
ค าสั่งที่ 4/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

04 ประธาน :  
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการส านักนโยบายไฟฟ้า  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  
ค าสั่งที่ 5/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

05 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้าน
พลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ค าสั่งที่ 6/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

06 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและความร่วมมือ
พหุภาคีด้านพลังงานกับต่างประเทศ  
ค าสั่งที่ 7/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 



   10                                                    รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการดา้นนโยบายพลังงาน ประจ าปี 2564 

 

07 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเอทานอล
และไบโอดีเซล  
ค าสั่งที่ 8/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

08 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเคมี  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการจัดหา ราคา  
และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ  
ค าสั่งที่ 9/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

09 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

คณะอนุกรรมการสนับสนนุการด าเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิฐานราก  
ค าสั่งที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

10 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนส านักงานปลดักระทรวงพลงังาน และ 
ผู้แทนการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

คณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ัง 
บริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคมและการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการวิสาหกิจเพ่ือสังคมในพ้ืนที่มาบตาพุด  
ค าสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 

11 ประธาน :  
นายณอคณุ สิทธิพงศ์  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการกองนโยบายปิโตรเคมี  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริม 
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  
ค าสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

12 ประธาน :  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านพลังงาน  
ค าสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

13 ประธาน :  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  
เลขานุการ :   
ผู้แทนกรมธรุกิจพลังงาน  

คณะอนุกรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 
(บี100) ในภาวะวิกฤติด้านราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  
ค าสั่งที่ 3/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
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ผลการด าเนนิงานตาม 
มติคณะกรรมการนโยบายด้านพลังงาน 

3 
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ผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ด้านพลังงาน ประจ าปี 2564 

 

คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน มีการประชุมทั้งสิ้น 19 คร้ัง 

ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จ านวน 3 ครั้ง และ

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จ านวน 16 คร้ัง สรุปสาระส าคัญได้

ดังนี ้

มาตรการเพ่ือชว่ยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
และราคาพลงังานทีป่รับตัวสงูขึน้ 

01 

ไฟฟ้า 

มกราคม 

พฤษภาคม 

กรกฎาคม 

(11) กบง. มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลอืผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเลก็ของ กฟภ. กฟน. ลกูค้ารายย่อยของ กฟผ. 
และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดกิารกองทัพเรือ รวม 3 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการค่าไฟฟ้าฟร ี90 หน่วยแรกทกุราย ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย 
ติดตั้งมิเตอร์ไมเ่กนิ 5 แอมป์ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกนิ 150 หน่วยต่อเดือน มาตรการ
ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกรายส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเลก็ 
(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ) มาตรการสว่นลดค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้
ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หนว่ยต่อเดือน โดยให้เป็นสว่นลดค่า
ไฟฟ้าก่อนการค านวณภาษีมูลค่าเพิม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส าหรับบิลค่า
ไฟฟ้าประจ าเดอืนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2564  

(14) กบง. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลอืด้านพลังงานไฟฟ้าส าหรับประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID - 19 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ 
กฟผ. และกจิการไฟฟ้าสวัสดกิารกองทัพเรอื เพือ่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย และกจิการขนาด
เล็กทั่วประเทศ ได้รับการช่วยเหลอืตามหลกัการเดียวกันกับมติ ครม. ไดอ้ย่างครอบคลมุทั่ว
ประเทศ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เป็นระยะเวลา 2 เดอืน ส าหรับค่าไฟฟ้าประจ าเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถนุายน 2564 โดยให้ กฟผ. พิจารณาให้ส่วนลดกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย
ของ กฟผ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดกิารกองทัพเรอื  

(27) กบง. มมีตเิห็นชอบมาตรการชว่ยเหลอืดา้นพลงังานไฟฟา้ส าหรบั
ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค 
COVID - 19 ส าหรบัผู้ใชไ้ฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และกจิการไฟฟา้
สวสัดกิารกองทพัเรอื เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟา้บา้นอยู่อาศยัและกจิการขนาด
เลก็ทัว่ประเทศ ไดร้บัการชว่ยเหลอืตามหลกัการเดยีวกนักบัมต ิครม. 
ไดอ้ย่างครอบคลมุทัว่ประเทศ อย่างเหมาะสมและเปน็ธรรม เปน็
ระยะเวลา 2 เดอืน ส าหรบัคา่ไฟฟา้ประจ าเดอืนกรกฎาคม ถงึเดอืน
สงิหาคม 2564 โดยให ้กฟผ. พจิารณาใหส้ว่นลดกบัลกูคา้รายย่อยของ 
กฟผ. และกจิการไฟฟา้สวสัดกิารกองทพัเรอื  

2564 

ผลการด าเนินงาน  
มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานไฟฟ้าส าหรับประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และกิจการไฟฟ้า
สวัสดิการกองทัพเรือ ได้แก่ มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ติดตั้งมิเตอร์ไม่
เกิน 5 แอมป์ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกรายส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) มาตรการส่วนลดค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า
เกิน 150 หน่วยต่อเดือน โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บ
อัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด (Minimum Charge) ช่วยเหลือภาคธุรกิจประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการ
เฉพาะอย่างองค์กรไม่แสวงหาก าไร และการสูบน้ าเพื่อการเกษตร เป็นจ านวนประมาณ 23.70 ล้านราย (ร้อยละ 97 ของ
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ) โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 28,715.14 ล้านบาท  
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น้ ามันเชื้อเพลิง 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
(20) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) ก าหนดให้มีน้ ามันเชื้อเพลิง 3 ชนิด คอื น้ ามันดีเซลหมนุเรว็ บี7 น้ ามันดเีซล
หมุนเร็วธรรมดา และน้ ามันดเีซลหมุนเร็ว บี20 โดยให้ก าหนดสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการ
ผสมตามปกติ ดังนี ้น้ ามันดเีซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูง
กว่ารอ้ยละ 7 โดยปริมาตร น้ ามันดเีซลหมนุเรว็ธรรมดาไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 9 
และไม่สูงกว่ารอ้ยละ 10 โดยปรมิาตร และน้ ามันดีเซลหมนุเรว็ บี20 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 19 และไม่สูงกว่ารอ้ยละ 20 โดยปริมาตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 เป็นต้นไป  
2) ก าหนดส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 กับน้ ามนั
ดีเซล หมุนเรว็ธรรมดา อยู่ที่ 0.15 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีก
ระหว่างน้ ามันดีเซลหมนุเรว็ บี7 กับน้ ามัน ดีเซลหมุนเร็ว บี20 อยู่ที่ 0.25 บาท
ต่อลิตร  
3) คงค่าการตลาดน้ ามนัเชือ้เพลิงกลุ่มดเีซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร  
4) ใช้กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิงรกัษาระดับราคาขายปลีกน้ ามนัเชือ้เพลิงกลุ่มดีเซล 
ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบ ให้ปรับลดอัตราการส่งเงนิเข้ากองทนุ
เพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน ของน้ ามนัเบนซิน น้ ามนัแก๊สโซ
ฮอล น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซลหมนุเรว็ น้ ามันดีเซลหมุนช้า และ
น้ ามันเตา ในอัตรา 0.005 บาทตอ่ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี และ
อัตรา 0.05 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปี ถัดไป โดยเมื่อครบ 
3 ปีแล้ว กพช. จะก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทนุเพือ่ส่งเสริม
การอนรุักษ์พลังงานใหม่ให้เหมาะสมตอ่ไป  

(24) กบง. มีมติเห็นชอบก าหนดสัดสว่นการผสมไบโอดเีซล
ประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันให้เปน็ไปตามสัดส่วนการ
ผสมของกลุ่มน้ ามนัดีเซลหมนุเร็ว ดังนี้ น้ ามนัดีเซลหมนุเร็ว บี7 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร 
น้ ามันดีเซลหมนุเรว็ธรรมดาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 6.6 และไม่สูงกว่า
ร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี20 ไม่ต่ า
กว่ารอ้ยละ 6.6 และไม่สูงกว่ารอ้ยละ 20 โดยปริมาตร และคง
ค่าการตลาดน้ ามนัเชือ้เพลิงกลุม่ดีเซลไม่เกนิ 1.40 บาทตอ่ลิตร 
ตั้งแต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มนีาคม 2565  

ผลการด าเนินงาน  
 กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงได้ใช้เงินอุดหนุนน้ ามันดีเซลไม่ให้เกิน 

30 บาทต่อลิตร ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 รวมแล้วเป็น
เงินท้ังสิ้นประมาณ 64,000 ล้านบาท และก ากับดูแลค่าการตลาดน้ ามัน
เชื้อเพลิงกลุ่มดเีซลไมเ่กิน 1.40 บาทต่อลิตร 

 

ธพ. ออกประกาศกรมธรุกิจพลังงาน เรื่อง ก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันดีเซล โดยปรับสัดส่วน 
การผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 น้ ามันดเีซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ ามันดเีซลหมุนเร็ว บี7 ให้มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งมผีลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

 

กพช. ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงที่ท าในราชอาณาจักรและน้ ามันเชื้อเพลิงที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 น้ ามันเบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล 
หมุนเร็ว น้ ามันดีเซลหมุนช้าและน้ ามันเตา ในอัตรา 0.005 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
และอัตรา 0.05 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปีถัดไป  

2564 

(4) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี้  
1) ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงของน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี7 
จาก 1.00 บาทต่อลิตร เป็น 0.01 บาทต่อลิตร  
2) ปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ าของไบโอดีเซลในน้ ามนัดีเซลหมนุเร็ว บี7 และน้ ามัน
ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา เป็นรอ้ยละ 6 โดยปริมาตร และปรับอัตราเงนิส่งเข้า
กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง ของน้ ามนัดีเซลหมนุเรว็ธรรมดา โดยให้ส่วนตา่งราคา
ขายปลีกระหว่างน้ ามนัดีเซลหมุนเร็วธรรมดา กับน้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว บี7 และ
น้ ามันดีเซลหมนุเรว็ บี20 เทา่กับ 0.25 บาทต่อลิตร  
3) เห็นชอบหลักเกณฑ์การค านวณราคา ณ โรงกลั่นของกลุ่มน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  
4) ค่าการตลาดของกลุ่มน้ ามันดีเซลหมนุเรว็แต่ละชนิดเท่ากับ 1.40 บาทต่อลิตร 
เพื่อใช้อ้างอิงในการก ากับดูแลความเหมาะของราคาขายปลีก ในระหว่างการใช้
มาตรการบรรเทาผลกระทบของน้ ามันดเีซลหมุนเร็ว  
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ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

มีนาคม 

มิถุนายน 2564 

กันยายน 

ธันวาคม 

(26) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ที่ 
14.3758 บาทต่อกิโลกรมั โดยมกีรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขาย
ปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาทตอ่ถัง 15 กิโลกรัม และขยาย
ระยะเวลาคงราคาขายส่งออกไปอีก 3 เดอืน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที ่30 มิถนุายน 2564  
2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานการณร์าคา LPG 
แล้วน าเสนอแนวทางการปรับขึน้ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ LPG ตอ่ 
กบง. พิจารณาตอ่ไป  

(28) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ที่ 
14.3758 บาทต่อกิโลกรมั โดยมกีรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขาย
ปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาทตอ่ถัง 15 กิโลกรัม และขยาย
ระยะเวลาคงราคาขายส่งออกไปอีก 3 เดอืน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามสถานการณร์าคา LPG 
แล้วน าเสนอแนวทางการปรับราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ LPG ตอ่ 
กบง. พิจารณาตอ่ไป  
3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน กบน. เพื่อพิจารณา
บริหารจัดการเงินกองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิงให้สอดคล้องกับการทบทวน
การก าหนดราคา LPG ของ กบง. ตอ่ไป  
4) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน พณ. โดยกรมการค้า
ภายใน กค. โดยกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอืน่ในการ
ด าเนนิการป้องกันการลกัลอบจ าหน่ายน้ ามนัเชือ้เพลิงและ LPG ไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระของกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง ถ้าพบข้อสังเกต ให้ด าเนนิการตามกฎหมายได้ทันที 
โดยไม่ต้องรอรายงาน กบง. เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ   

(20) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ที่ 14.3758 บาท
ต่อกโิลกรัม โดยมีกรอบเป้าหมายเพือ่ให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 
บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม และขยายระยะเวลาคงราคาขายส่งออกไปอกี 3 เดือน 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2564 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ ติดตามสถานการณร์าคา LPG แล้วน าเสนอ
แนวทางการปรับขึน้ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ LPG ตอ่ กบง. พิจารณาต่อไป  
2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน กบน. เพื่อพิจารณาบริหารจัดการ
เงินกองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิงให้สอดคล้องกับการทบทวนการก าหนดราคา LPG 
ของ กบง. ตอ่ไป และมอบหมายให้ สกนช.ประสาน สศช. เพือ่ขอรับการ
สนับสนุนให้ใช้จ่ายจากเงนิกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรค Covid-19 
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับชดเชยราคาขาย
ปลีก LPG ระยะเวลา 3 เดอืน ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 
2564 ต่อไป  
3) มอบหมายให้ ธพ. ติดตามการใช้ การจ าหน่าย การน าเข้า และการส่งออก 
LPG และรายงานต่อ กบง. ในการประชุมครั้งต่อไป 
4) มอบหมายให้ สนพ. ประสานกรมศุลกากรให้ติดตามป้องกนัการลกัลอบ
ส่งออก LPG ไปยังประเทศเพือ่นบ้าน  

(23) กบง. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซ่ึงไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรมั โดยมี
กรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่
ประมาณ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยขยาย
ระยะเวลาต่อไปอกี 1 เดอืน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 - 31 มกราคม 2565  
2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตาม
สถานการณร์าคา LPG แล้วน าเสนอแนวทางการ
ปรับขึ้นราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ LPG ต่อ กบง. 
พิจารณาอีกครั้ง  

ผลการด าเนินงาน   
พน. ได้มีการติดตามสถานการณ์ราคา LPG อย่างใกล้ชิด และเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของ

ประชาชน จึงได้คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไว้ท่ี 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2565 โดยใช้เงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงชดเชยราคาขายปลีกก๊าซ LPG รวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 24,000 ล้านบาท 
และ พน. ขอความอนุเคราะห์ ปตท. ให้ช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย
อาหาร ท่ีมีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รวมทั้งได้ประสาน
ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในและกรมศุลกากร ในการด าเนินการป้องกันการลักลอบจ าหน่ายน้ ามนัเช้ือเพลิงและ 
LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  

(9) กบง. รับทราบการยกเลิกนโยบายการชว่ยเหลือส่วนลดค่าซ้ือ
ก๊าซหุงต้มให้กับผู้มรีายได้น้อยทีม่ีบัตรสวัสดกิารแห่งรฐั จ านวน 50 
บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน  



รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการดา้นนโยบายพลงังาน ประจ าปี 2564                                                       15 

 

พฤศจิกายน 

(11) กบง. มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายปลกีก๊าซ NGV โครงการ “เอน็
จีวี เพือ่ลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทตอ่กิโลกรัม ตั้งแตว่ันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 – 15 กุมภาพนัธ์ 2565 และคงราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV ส าหรับรถยนตท์ั่วไป ที ่15.59 บาทตอ่กิโลกรัม ตั้งแต่วนัที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565  

ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  

มีนาคม 

2564 

ผลการด าเนินงาน   
พน. ขอความอนุเคราะห์ให้ ปตท. มีการคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 มิถุนายน 2565 และคงราคา
ขายปลีกก๊าซ NGV ของรถยนต์ทั่วไป อยู่ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 – 15 มิถุนายน 2565 
ตามมติ กบง. เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 วันท่ี 11 มกราคม 2565 และวันท่ี 3 มีนาคม 2565 รวมแล้วเป็นเงินท้ังสิ้น
ประมาณ 4,344 ล้านบาท  

(26) กบง. รับทราบรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ขับขีร่ถแทก็ซ่ี NGV ปี 2563  
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มีนาคม 

กรกฎาคม 2564 

(26) กบง. มีมติเห็นชอบกรอบแผน
พลังงานชาติ ตามที ่พน. เสนอ และมอบ 
พน. จัดท ารายละเอียด เพื่อเสนอ กบง. 
พิจารณาตอ่ไป  

(27) กบง. มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงาน
ชาติ โดยให้น าขอ้สังเกตของ กบง. ไป
ประกอบการจัดท าแผนพลังงานชาติ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ 
กพช. พจิารณาตอ่ไป  

ผลการด าเนินงาน   
 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 พน. โดย สนพ. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาตใินรูปแบบ

ออนไลน์ และแบบออนไซต์ จ านวน 5 ครั้ง โดยมีผูเ้ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 300 คน ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน NGO และประชาชนท่ัวประเทศ ซึ่ง สนพ. จะน าความคดิเห็นต่างๆ มาปรับปรุงแผน
พลังงานชาติ และมอบหมายให้แตล่ะหน่วยงานไปทบทวนและจดัท าแผนย่อยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามกรอบ
แผนพลังงานชาติ และจะน าร่างแผนดังกล่าวมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้งก่อนน าเสนอ กบง. และ 
กพช. ตามล าดับ ซึ่งคาดว่าแผนพลังงานชาติจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 

 

  สนพ. และ พพ. ร่วมกันด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
ภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 ซึ่งเมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 กบง. มีมติเห็นชอบแผนการเพิ่ม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 และได้มีการทบทวนปรับปรุง
แผนให้สอดคล้องกับสถานการณด์า้นพลังงานในปัจจุบัน ศักยภาพของประเทศ ความเหมาะสมกับต้นทุนและแนวโน้ม
เทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่ง กบง. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และ กพช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 มีมติเห็นชอบแผนการเพิม่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 
2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) และเห็นชอบหลักการและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับ 
ปี 2565 – 2573 ส าหรับกลุ่มที่ไมม่ีต้นทุนเช้ือเพลิง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการออกระเบียบและประกาศ 
รับซื้อไฟฟ้าและก ากับดูแลการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป 

กรอบแผนพลังงานแห่งชาติ 02 

สิงหาคม 

กันยายน 
(20) กบง. มีมติเห็นชอบในหลกัการการบรหิารจัดการและพิจารณา
ทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ 
PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573  และมอบหมายให้ 
สนพ. และ พพ. ร่วมกนัด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี  
พ.ศ. 2564 – 2573 ตามมติ กพช. ให้สอดคล้องกับศกัยภาพของ
พลังงานหมุนเวียน โดยมอบหมายให้ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
ให้การสนับสนุนข้อมลูศักยภาพสายส่ง รวมถึงพิจารณาจัดท าแผน
ปรับปรุงระบบสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการทบทวน
แผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทีจ่ัดท าขึ้น ภายใน
ระยะเวลา 2 เดอืน และน ากลับมาเสนอ กบง. เพื่อพิจารณาตอ่ไป  

(4) กพช. มีมติเห็นชอบ ดังนี ้
1) เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาต ิและมอบหมาย พน. จัดท าแผนพลังงานชาติตามกรอบการ
ด าเนนิการ โดยให้รับขอ้สังเกตของ กบง. และ กพช. ไปประกอบการจัดท าแผนพลังงานชาติตอ่ไป  
2) มอบหมายให้ กบง. บริหารจัดการและพจิารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอการด าเนินการระยะ
เร่งด่วน เพื่อเพิม่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตรร์ะยะยาวของประเทศ  
3) มอบหมายให้ พน. ประสานงานกับ 3 การไฟฟ้า เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรบัปรุง
โครงสร้างพื้นฐานระบบสายส่งและจ าหน่ายไฟฟ้าของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณก าลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มมากขึน้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจ neutral-
carbon economy ได้ในระยะยาว โดยไม่ให้มีผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ  
4) มอบหมายให้ พน. ประสานงานกับ ทส. เพื่อศึกษาและด าเนนิการออกมาตรการที่ชว่ยบรรเทา
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับโรงไฟฟ้าหรอืโครงการที่ใชเ้ชื้อเพลิงถ่านหิน เพือ่
ช่วยขับเคลื่อนให้บรรลเุป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065-2070 ทั้งนี้ ตอ้งได้รับความช่วยเหลือทางดา้นนโยบาย
การเงินและเทคโนโลยีจากกลุม่ประเทศ G7  
5) มอบหมายให้ พน.ประสานงานกับ อก. เพื่อก าหนดแนวทางนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า (EV) แทนการใชร้ถยนตท์ี่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และเปลี่ยนแปลงการใชพ้ลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจากเชือ้เพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ  
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การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

พฤศจิกายน 

ตุลาคม 

(28) กบง. ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนปรบัปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้ PDP2018 
Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 และมอบหมายให้ สนพ. ร่วมกับ พพ. ศกึษาแนวทางการส่งเสริมและ
ศักยภาพของพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality ของ
ประเทศ และน าเสนอ กบง. เพื่อพจิารณาตอ่ไป รวมทั้งหารอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง พจิารณาก าหนดรูปแบบการรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียนในระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2564 - 2573 ตามล าดับความส าคัญและศักยภาพ
เชื้อเพลิง พรอ้มทั้งพิจารณาก าหนดอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าทีเ่หมาะสม และน ากลับมาเสนอ กบง. พิจารณาตอ่ไป  

(1) กบง. มีมติเห็นชอบขอ้เสนอหลกัการในการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนใน
รูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 และขอ้เสนออตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชมุชนใน
รูปแบบ FiT ปี 2565 ส าหรับ VSPP และ SPP ทัง้นี้ได้มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานกุารฯ น าเสนอ กพช. พจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(5) กพช. มีมติเห็นชอบหลักการในการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ 
FiT ส าหรับปี 2565 และอัตรารับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ปี 
2565 ส าหรับ VSPP และ SPP ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ กกพ. พจิารณาก าหนด
อัตรารับซ้ือไฟฟ้าที่เหมาะสมภายใตก้รอบอตัราสูงสุด โดยค านึงถึงตน้ทุน
โครงการประกอบกับปัจจัยด้านอื่นๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศใน
ภาพรวม เพื่อใชเ้ป็นอัตราในการประกาศรบัซ้ือไฟฟ้าแล้วรายงานให้ กบง. 
ทราบ และด าเนินการออกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ 
FiT ส าหรับปี 2565 ให้เป็นไปตามข้อเสนอหลักการรับซ้ือไฟฟ้าจากขยะชมุชน
ที่ได้รับความเห็นชอบ  

ผลการด าเนินงาน  
 กกพ. พพ. และ สนพ. ไดด้ าเนินการพิจารณาก าหนดอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT  

ปี 2565 ภายใต้ PDP2018 Rev.1 ส าหรับ VSPP และ SPP จ านวน 34 โครงการ ปริมาณรบัซื้อไฟฟ้ารวม 282.98 MW 
และก าหนดวัน SCOD ในปี 2568 – 2569 ซึ่งเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 กพช. ได้มีมติเห็นชอบรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
ชุมชนในรูปแบบ FiT ปี 2565 ภายใต้ PDP2018 Rev.1 โดยมอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการออกระเบียบและประกาศรับ
ซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 ภายใต้ PDP2018 Rev.1 ต่อไป  

 

 สนพ. และ พพ. ได้ศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการ
บริหารจดัการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และจดัท าอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ส าหรับพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิตั้งบนพื้นดิน แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บ
พลังงาน (Solar+BESS) ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) และพลังงานลม ส าหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
ปี 2565 – 2573 ให้สอดคล้องกับแผนการเพิม่การผลติไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ซึ่งเมื่อวันท่ี 
28 ตุลาคม 2564 กบง. มีมติเห็นชอบแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี 
พ.ศ. 2564 – 2573 แต่อย่างไรก็ตาม สนพ. และ พพ. มีการทบทวนปรับปรุงแผนใหส้อดคล้องกับสถานการณด์้าน
พลังงานในปัจจุบัน ศักยภาพของประเทศ ความเหมาะสมกับต้นทุนและแนวโนม้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาด และจดัท าหลักการและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ซึ่ง กบง. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2565 และ กพช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้ 
PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) และเห็นชอบหลักการและอัตรารบัซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ส าหรับปี 2565 – 2573 ส าหรับกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนเช้ือเพลิง ท้ังนี้ได้มอบหมายให้ กกพ. 
ด าเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าและก ากับดูแลการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป 

มาตรการขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก 

03 

กันยายน 

2564 

(20) กบง. มีมติเห็นชอบในหลกัการการบรหิารจัดการและ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาดภายใต้ PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573  
และมอบหมายให้ สนพ. และ พพ. ร่วมกนัด าเนนิการทบทวน
ปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ภายใต้ 
PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 ตามมติ กพช. ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน โดยมอบหมายให้ 
กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ให้การสนับสนุนข้อมูลศักยภาพ
สายส่ง รวมถึงพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงระบบสายส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการทบทวนแผนการเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่จดัท าขึ้น ภายในระยะเวลา 2 เดือน 
และน ากลับมาเสนอ กบง. เพือ่พิจารณาต่อไป  
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การรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 2564 

(27) กบง. มีมติเห็นชอบการขยาย
กรอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ 
สปป.ลาว เรือ่งความร่วมมือในการ
พัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว จาก 
9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เม
กะวัตต ์และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานกุารฯ น าเสนอตอ่ กพช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ผลการด าเนินงาน   
 คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (คณะอนุ

กรรมการฯ) เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 และวันท่ี 2 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบร่าง Tariff MOU โครงการหลวง 
พระบาง และโครงการปากแบง และมอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เสนอ กพช. พิจารณาเห็นชอบ
อัตราค่าไฟฟ้าโครงการหลวงพระบางและโครงการปากแบง และเมือ่วันท่ี 9 มีนาคม 2565 กพช. มีมติเห็นชอบอัตรา 
ค่าไฟฟ้าของโครงการหลวงพระบาง และโครงการปากแบง และมอบหมายให้ กฟผ. ลงนามในร่างTariff MOU โครงการ
หลวงพระบาง และโครงการปากแบง ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาจาก อส. แล้ว และเห็นชอบให้ กฟผ. สามารถปรบัปรุง
เงื่อนไขในร่าง Tariff MOU ของโครงการหลวงพระบาง และโครงการปากแบง ส าหรับโครงการน้ างึม 3 จะต้อง
ด าเนินการจัดท า Full Due diligence ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถลงนามได้  

 

 ครม. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีมตเิห็นชอบร่าง MOU ซึ่งได้ขยายกรอบปรมิาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก 
9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ และอนุมัติใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามใน MOU โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ได้มีการลงนามใน MOU กับ สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

(4) กพช. รับทราบขอ้เสนอของ สปป.ลาว ใน
การขอให้พิจารณาขยายกรอบปริมาณรับซ้ือ
ไฟฟ้าในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ 
สปป.ลาว เรือ่งความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้า
ใน สปป.ลาว (MOU) และให้ พน. และ กกพ. 
ด าเนนิการตามกรอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ 
สปป.ลาว เรือ่งความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้า
ใน สปป.ลาว ฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ ในอนาคตหาก
มีความจ าเป็นตอ้งขยายกรอบปริมาณรับซ้ือ
ไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจดงักล่าว ให้ พน. 
เสนอ กพช. พิจารณาอีกครั้ง  

(28) กบง. มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าของโครงการน้ างึม 3 
โครงการปากแบง โครงการปากลายและมอบหมายให้ กฟผ. 
ลงนามในร่าง Tariff MOU โครงการน้ างึม 3 โครงการปากแบง 
และโครงการปากลาย ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านกังาน
อัยการสูงสดุแล้ว ทั้งนี้โครงการน้ างมึ 3 ผู้พฒันาโครงการ
จะต้องด าเนนิการจดัท า Full Due diligence ให้แล้วเสร็จก่อน 
กฟผ. จึงจะสามารถลงนาม Tariff MOU ได้ต่อไป โดยให้ กฟผ. 
สามารถปรับปรุงเงือ่นไขในร่างบันทึกความเข้าใจการรับซ้ือ
ไฟฟ้าโครงการน้ างมึ 3 โครงการปากแบง และโครงการปาก
ลายในขั้นตอนการจัดท าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้มีผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะตอ้งไม่กระทบตอ่
อัตราค่าไฟฟ้า และเห็นชอบการขยายกรอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและสปป.ลาว เรือ่งความ
ร่วมมอืในการพฒันาไฟฟ้าใน สปป.ลาว จาก 9,000 เมกะวตัต์ 
เป็น 9,500 เมกะวตัต์ ทัง้นี้มอบหมายฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ 
กพช. พจิารณาตอ่ไป  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าของโครงการน้ างมึ 3 โครงการปากแบง 
โครงการปากลาย และมอบหมายให้ กฟผ. ลงนามในร่าง Tariff MOU ทั้ง 3 
ฉบับ ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก อส. แลว้ ทั้งนี้ ส าหรับโครงการน้ างึม 3 
จะต้องด าเนนิการจดัท า Full Due diligence ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถ
ลงนามได้ โดยให้ กฟผ. สามารถปรับปรุงเงือ่นไขในร่างบันทึกความเข้าใจการ
รับซ้ือไฟฟ้าโครงการน้ างึม 3 โครงการปากแบง และโครงการปากลายใน
ขั้นตอนการจดัท าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพือ่ให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม แตท่ั้งนีจ้ะตอ้งไม่กระทบตอ่อตัราค่าไฟฟ้า และเห็นชอบการขยาย
กรอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าภายใต้บันทกึความเข้าใจระหว่างไทยและ สปป.ลาว 
เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว จาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 
10,500 เมกะวตัต์ ตามผลการหารอืในที่ประชุม  

(23) กบง. รับทราบการขยายกรอบ
ความร่วมมอืด้านพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว  

ธันวาคม 
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มาตรการสนับสนนุการขับเคลื่อน 

มีนาคม 

2564 เมษายน 

พฤษภาคม 
(12) กบง. มีมติเห็นชอบนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568 และกรอบแนว
ทางการจัดท าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ทั้งนี ้มอบหมายให้
ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ กพช. พิจารณาตอ่ไป  

(1) กพช. มีมติเห็นชอบนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย  ปี 2564 - 2568 และ
กรอบแนวทางการจัดท าโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า ปี 2564 - 2568 ตามที่ พน. เสนอและมอบหมายให้ กกพ. 
พิจารณาด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ทั้งนี้ หาก กกพ. พจิารณาแล้วเห็นว่าควรก าหนดให้มีมาตรการหรอืการด าเนนิการเฉพาะอนักอ่ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ประชาชนเพิ่มเตมิ ให้น าเสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

(14) กบง. รับทราบร่างรายงานแนวทางการบริหารจัดการก าลงัผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของคณะท างานบริหารจัดการก าลงัผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศ  

ผลการด าเนินงาน   
 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 ส านักงาน กกพ. ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน  

เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework) พ.ศ. 2564 และได้
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้กับการก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามประเภทของใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้าแตล่ะประเภทให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

 

 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ประธาน กพช. ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงานไฟฟ้า (คณะกรรมการฯ) โดยเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการฯ มีมตเิห็นชอบกรอบการจัดท า 
แผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี ของ 3 การไฟฟ้า  
(ปี 2565 - 2569) และเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565 ได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการจัดท าแผนบรูณาการการลงทุนและ
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิและโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้า (คณะอนุกรรมการฯ) เพื่อรวบรวม
โครงการของ 3 การไฟฟ้า และกลัน่กรองรายละเอียดโครงการลงทุนภายใต้องค์ประกอบท้ัง 3 ส่วนหลกัของแผนบูรณาการ
โดยโครงการต้องบรรจุอยู่ในแผนบูรณาการฯ จึงจะไดร้ับการพิจารณาโครงการและงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และคณะรัฐมนตร ี

 

 สนพ. ไดม้ีการน าข้อเสนอแนะของคณะท างานบริหารจดัการก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศ มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลติไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่  

(1) กพช. มีมติเห็นชอบร่างค าสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิที่ ../2564 เรือ่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลงังานไฟฟ้า 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตพิิจารณาลงนามตอ่ไป  
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มาตรการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง  04 

ธันวาคม 

พฤศจิกายน 2564 

ตุลาคม 

(28) กบง. มีมติเห็นชอบร่างค าสั่งคณะกรรมการ 
บริหารนโยบายพลังงาน ที่ .../2564 แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล 
(บี100) ในภาวะวิกฤติด้านราคาน้ ามนัเชือ้เพลิง และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอประธาน กบง. 
พิจารณาลงนามตอ่ไป  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 ใน
หลักเกณฑ์การบริหารกองทนุน้ ามนัเชือ้เพลงิ ตามที ่กบน. เสนอ  

(23) กบง. รับทราบผลการประชุมหารือของคณะท างานย่อย ภายใต้คณะท างานเพือ่
พลังงานทีเ่ป็นธรรม เมื่อวนัที ่8 ธันวาคม 2564 และรับทราบข้อเสนอของฝ่ายเลขานกุารฯ 
ในการด าเนินการตามขอ้เสนอของภาคประชาชนทีเ่สนอให้มีแนวทางการก ากับดแูลค่า
การตลาดของน้ ามนัแก๊สโซฮอล 95E10 ไม่ให้เกิน 1.85 บาทต่อลติร และน้ ามนัดีเซลหมุน
เร็ว บี7 ไม่ให้เกิน 1.40 บาทต่อลติร รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ ประสานกรมการ
ค้าภายใน พณ. สคบ. และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง หารือแนวทางการก ากับดแูลการจ าหนา่ย
น้ ามันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการสถานีบรกิารน้ ามนั เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมกับทกุภาค
ส่วน รวมทั้งศึกษาแนวทางอื่นเพิ่มเตมิในการก ากับดูแลค่าการตลาดน้ ามันเชื้อเพลิง และ
เสนอต่อ กบง. พิจารณาตอ่ไป  

ผลการด าเนินงาน   
 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ประธาน กบง. ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

ที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสมไบโอดเีซล (บี100) ในภาวะวิกฤติด้านราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
(คณะอนุกรรมการฯ) และเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 กบง. มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการก าหนดสัดส่วนการ
ผสมไบโอดีเซล (บี100) ในสถานการณร์าคาน้ ามันเชื้อเพลิงภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ 
และจากสถานการณ์ราคาน้ ามันตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยตามแนวทางที่คณะอนกุรรมการฯ เสนอ 
กรณีราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลหมนุเร็วสูงกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยไม่มีการชดเชยราคาจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ราคาไบโอดีเซลสูงกว่า 1.5 เท่า ของราคา ณ โรงกลั่นของน้ ามันดีเซลพื้นฐาน ให้น าเสนอ กบง. พิจารณาปรับลดสัดส่วน
การผสมของไบโอดีเซลในน้ ามันดเีซลหมุนเร็วเป็นร้อยละ 5 ดังนั้น
เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565 กบง. มีมติเห็นชอบก าหนดสดัส่วนการ
ผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตาม
สัดส่วนการผสมของกลุม่น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ น้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดย
ปริมาตร น้ ามันดเีซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และ 
ไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปรมิาตร และน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 และไมสู่งกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร ใหม้ีผล
ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

 

 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ครม. มีมตเิห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกูเ้งินของส านักงานกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และพระราชกฤษฎีกาการเปลีย่นแปลงวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในประเทศ  
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 และจากสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ท าใหก้องทุนน้ ามันเชื้อเพลิงมีการทบทวนแผนรองรับ
วิกฤตการณด์้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง โดย กพช. 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2565 มีมติเหน็ชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 ฉบับปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 

 

 พน. ก ากับดูแลค่าการตลาดของน้ ามันแก๊สโซฮอล 95E10 ไม่ใหเ้กิน 1.85 บาทต่อลิตร และน้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว บี7 ไม่ให้เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2565 สนพ. ได้หารือร่วมกับกรมการค้าภายใน 
สคบ. และ สคก. เกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลค่าการตลาดของน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ใหเ้กินค่าการตลาดที่เหมาะสมตาม
มติ กบง. ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า แนวทางการก ากับดูแลค่าการตลาดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
อยู่แล้วกับนโยบายก าหนดราคาดว้ยกลไกตลาดจากการแข่งขันเสรีในปัจจุบัน  
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(1) กพช. รับทราบผลการด าเนนิงานการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1 ระยะด าเนนิโครงการน ารอ่ง ตาม
มติ กบง. เมือ่วันที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563  และเห็นชอบแนว
ทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนนิการในรายละเอียด
ต่อไป รวมทั้งมอบหมาย กบง. เป็นผู้พิจารณาและด าเนนิการตาม
แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการกา๊ซธรรมชาติ ระยะที ่2 

การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ  

มาตรการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ  05 

มีนาคม 

2564 เมษายน 

มิถุนายน 

สิงหาคม 

ธันวาคม 

(9) กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกจิการ 
ก๊าซธรรมชาต ิระยะที่ 2 และมอบหมาย
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไปด าเนนิการใน
รายละเอียดตอ่ไป รวมทั้งมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอต่อ กพช. เพือ่
พิจารณาตอ่ไป  

(1) กพช. รับทราบรายงานการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
ปี 2560 - 2563 

(28) กบง. มีมติเห็นชอบความสามารถในการน าเข้า 
LNG ที่ไมก่ระทบต่อ Take or Pay ส าหรับปี 2564 - 
2566 เท่ากับ 0.48 1.74 และ 3.02 ล้านตนัต่อปี 
ตามล าดับ ทั้งนี้ หากพบว่าปริมาณความสามารถใน
การน าเข้า LNG มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากตัวเลข
ดังกล่าว ให้ ชธ. และ ปตท. เสนอต่อ กบง. เพื่อ
พิจารณาทบทวน และรับทราบการมอบหมายให้ ปตท. 
เป็นผู้บริหารสถานการณ์การจัดหาก๊าซธรรมชาติใน
กรณเีกิดความไม่ตอ่เนื่องของปรมิาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของแปลง G1/61 ซ่ึงมีความไมแ่น่นอนสูง 
และรับทราบการมอบหมายให้ กกพ. เป็นผูด้ าเนนิการ
จัดสรรปริมาณการน าเข้า LNG ตามโครงสรา้งของ
กิจการก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 คอื Regulated 
Market และ Partially Regulated Market ส าหรับ 
New Demand และก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเข้า
ของ Shipper รวมทั้งก ากับดแูลตอ่ไป  

(4) กพช. มีมติเห็นชอบความสามารถในการน าเข้า LNG ที่ไมก่ระทบต่อ 
Take or Pay ส าหรับปี 2564 - 2566 เท่ากับ 0.48 1.74 และ 3.02 
ล้านตันตอ่ปี ตามล าดับ ทั้งนี้ หากพบว่าปรมิาณความสามารถในการ
น าเข้า LNG มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากตัวเลขดังกล่าว ให้ ชธ. และ 
ปตท. เสนอตอ่ กบง. เพือ่พิจารณาทบทวนโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 
และมอบหมายให้ กกพ. เป็นผูด้ าเนินการจดัสรรปรมิาณการน าเขา้ LNG 
ตามโครงสร้างของกิจการก๊าซธรรมชาติในระยะที่ 2 คือ Regulated 
Market และ Partially Regulated Market ส าหรับ New Demand 
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเข้าของ Shipper รวมทั้งก ากับดูแล
ต่อไป  

(23) กบง. เห็นชอบความสามารถในการน าเข้า 
LNG ส าหรับปี 2565 - 2567 รวม 4.5 5.2 และ 
5.0 ล้านตัน ตามล าดับ ทั้งนี ้หากพบว่าปรมิาณ
ความสามารถในการน าเข้า LNG  
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากตัวเลขดังกล่าว 
ให้ ชธ. และ ปตท.เสนอต่อ กบง. เพื่อพจิารณา
ทบทวน และมอบหมายให้ กกพ. เป็นผู้บรหิาร
จัดการปริมาณการน าเข้า LNG ปี 2565 - 2567 
และก ากับดูแลต่อไป  

ผลการด าเนินงาน   
 กกพ. ได้ด าเนินการจดัสรรปรมิาณการน าเข้า LNG โดยให้ผู้น าเข้า LNG รายใหม่ (New Shippers) ที่มี

ความประสงค์น าเข้า LNG ปี 2564  ปรากฏว่า ไมม่ี New Shippers รายใดประสงค์น าเข้า LNG เนื่องจากสถานการณ์
ราคา LNG มีการปรับตัวสูงข้ึน ดังน้ัน กกพ. จึงมอบหมายให้ กฟผ. ซึ่งเป็น New Shippers ในกลุ่ม Regulated Market 
และมีความประสงค์ที่จะน าเข้า LNG มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้น าเข้า LNG ทั้งสิ้น 6 ล าเรือ และให้ ปตท. ในฐานะ 
PTT Shipper จัดหา Spot LNG ตามปรมิาณทีต่้องจัดหาเพิม่เตมิในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2565 รวม 22 ล าเรือ 
และได้มีแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงวิกฤตราคาพลังงาน  โดยให้ ปตท. 
จัดหา Spot LNG  ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2565 รวม 8 ล าเรือ  

 

 คณะอนุกรรมการบรหิารจดัการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ได้มีการติดตามแนวทางการบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 ซึ่งมีเป้าหมายการจดัหา 4.5 ล้านตัน โดยระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 
สามารถด าเนินการจัดหาได้ 2.7 ลา้นตัน (ร้อยละ 38) ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 จ านวน 
765,092 MWh จากเป้าหมาย 873,827 MWh  และมีการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนส่วนเพิ่มจาก SPP และ/หรือ 
VSPP โดยมีการ COD แล้ว จ านวน 7 ราย 12.7 MW จากผู้สนใจเสนอขายรวม 25 ราย 93 MW  

(30) กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 ตามที่กระทรวง
พลังงานเสนอ โดยเบ้ืองตน้เห็นชอบแนวทางการ
เลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8 
ไปจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 และมอบหมาย
ให้ กฟผ. และกกพ. ด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และเห็นชอบรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนสว่นเพิ่มจาก SPP และ/หรอื VSPP จาก
สัญญาเดมิ กลุ่มชวีมวล โดยมอบหมายให้ กกพ. 
ไปด าเนินการตอ่ไป นอกจากนัน้อาจเพิม่เตมิแนว
ทางการบริหารจัดการอื่นใดได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
น าเสนอ กพช. เพื่อพจิารณาต่อไป  
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โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ และราคา LNG น าเข้า 

กรกฎาคม 
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ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

(27) กบง. มีมติเห็นชอบโครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชาตสิ าหรับการส่งเสริมการ
แข่งขนัในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้าง
ราคาก๊าซธรรมชาติ และแนวทางการ
ด าเนนิงานในช่วงเปลี่ยนผ่านตามที่ กกพ. 
เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กกพ. และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนนิการในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป และมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอต่อ กพช. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

(4) กพช. มีมติเห็นชอบโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับการสง่เสรมิการแข่งขนัในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชาต ิและแนวทางการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยน
ผ่านตามที่ กกพ. เสนอ และมอบหมายให้ กกพ. และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนนิการในสว่นที่เกีย่วข้องต่อไป  

(28) กบง. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ลงนาม
แก้ไขสญัญาซ้ือขาย LNG ระยะยาว กับบรษัิท 
PETRONAS LNG LTD. ตามผลการเจรจา 
Price Review ภายหลังจากทีร่่างสัญญา
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจาก อส. 
ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อความใน
สัญญาที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เห็นควรให้ ปตท. 
สามารถปรับปรุงข้อความได้โดยไม่ตอ้งน า
กลับมาเสนอขอความเห็นชอบจาก กบง. และ 
กพช. และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
น าเสนอ กพช. เพื่อพจิารณาต่อไป  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ลงนามแกไ้ขสัญญาซื้อขาย LNG 
ระยะยาวกับบริษัท PETRONAS LNG LTD. ตามผลการเจรจาทบทวน
ราคา (Price Review) ภายหลังจากทีร่่างสญัญาดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจพจิารณาจาก อส. ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงขอ้ความใน
สัญญาที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เห็นควรให้ ปตท. สามารถปรับปรุงขอ้ความ
ได้โดยไม่ต้องน ากลับมาเสนอขอความเห็นชอบจาก กพช.  

(23) กบง. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า 
LNG (LNG Benchmark) ส าหรับกลุ่มที่อยู่ภายใต้
การก ากับดแูลของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (Regulated Market) เป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) สมการในรูปแบบเส้นตรงที่อ้างอิงราคา
น้ ามัน (Oil linked linear formula) (2) สมการใน
รูปแบบเส้นตรงทีอ่้างอิงราคาก๊าซธรรมชาต ิ(Gas 
linked linear formula) และ (3) สมการใน
รูปแบบ Hybrid ซ่ึงอ้างอิงทั้งราคาน้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ และมจีุดหักมุม (Hybrid oil gas linked 
formula with a kink point) โดยมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ กพช. เพือ่พิจารณาต่อไป 
และมอบหมายให้ กกพ. เป็นผูก้ ากับดูแลและ
พิจารณาในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า 
LNG ส าหรับกลุม่ Regulated Market ต่อไป  

ผลการด าเนินงาน  
 

 ส านักงาน กกพ. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการกิจการก๊าซธรรมชาติให้สอดคลอ้งกับ
โครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติที่ กพช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 และโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ 
กพช. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 โดยเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ส านักงาน กกพ. ออกประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ (1) หลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าบริการกา๊ซธรรมชาตสิ าหรับผูร้ับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. 2564 (2) หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาตสิ าหรับผู้รับ
ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2564 (3) หลักเกณฑ์การก าหนดอัตรา
ค่าบริการก๊าซธรรมชาตสิ าหรับผู้รบัใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาตผิ่านระบบจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 และ  
(4) หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราคา่บริการก๊าซธรรมชาติส าหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 

 

 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564  ปตท. และบริษัท PETRONAS LNG LTD. ลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ทบทวนสูตรราคาสญัญาซื้อขาย LNG ระยะยาว (Price Review) เรยีบร้อยแล้ว 

 

 เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 กกพ. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดหา LNG ระยะกลางและระยะยาว 
และ กพช. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เห็นชอบหลักเกณฑ์ราคาน าเข้า LNG (LNG Benchmark) ส าหรับกลุม่ที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (Regulated Market) ส าหรับแนวทางก ากับ LNG Receiving 
Terminal เชิงพาณิชย์ (LNG Hub) อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับ บริษัท Deloitte คาดว่าจะไดผ้ลการศึกษาสมบูรณ์
ภายในเดือนพฤษภาคม 2565  
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(1) กพช. มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ปรับรูปแบบการลงทนุจาก
โครงการ Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ใน
พื้นทีอ่่าวไทยตอนบน (F-1) ตามมติ ครม. เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 
2560 เป็นร่วมลงทนุกับ ปตท. สัดส่วน 50:50 ในโครงการ LNG 
Receiving Terminal (แห่งที่ 2) ต าบลหนองแฟบ จังหวัดระยอง 
ขนาด 7.5 ล้านตนัต่อปี และเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้ด าเนินการ
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ เพือ่รองรับโรงไฟฟ้าตาม PDP2018 Rev.1 และยกเลกิ
สถานีเพิม่ความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
ราชบุร-ีวังนอ้ย และโครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาตกิลาง
ทางบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5  

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ 

มีนาคม 

2564 เมษายน 

(9) กบง. เห็นชอบให้ กฟผ. ปรับรูปแบบการลงทนุจากโครงการ 
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) ในพื้นที่
อ่าวไทยตอนบน (F-1) ตามมติ ครม. เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 
2560 เป็นร่วมลงทนุกับ ปตท. สัดส่วน 50:50 ในโครงการ LNG 
Receiving Terminal (แห่งที่ 2) ต.หนองแฟบ จ.ระยอง ขนาด 
7.5 ล้านตันตอ่ปี  และเห็นชอบให้ ปตท. เป็นผู้ด าเนนิการ
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไป
โรงไฟฟ้าพระนครใตเ้พื่อรองรับโรงไฟฟ้าตาม PDP2018 Rev.1 
และยกเลกิสถานีเพิม่ความดันก๊าซธรรมชาติบนระบบทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติราชบุรี - วังนอ้ย และโครงการสถานีเพิ่มความดนัก๊าซ
ธรรมชาตกิลางทางบนระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 
และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ ประสาน กกพ. เพือ่ขอ
ความเห็น เรือ่ง โครงการระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก
บางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และเสนอ กพช. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป  

(1) กพช. รับทราบการด าเนินการส่งออก LNG (Reloading) 
เที่ยวเรือแรกของ ปตท. และมอบหมายให้ กกพ. ด าเนินการน า
รายได้น าส่งภาครฐัประมาณ 580 ล้านบาท ไปลดราคาค่าก๊าซ
ธรรมชาติ และเห็นชอบหลกัเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG 
(Reloading) ส าหรับสญัญาระยะยาวของ ปตท.  

(9) กบง. รับทราบการด าเนนิการส่งออก LNG (Reloading) เที่ยว
เรือแรกของ ปตท. และมอบหมาย กกพ. ด าเนินการน ารายได้น าส่ง
ภาครัฐประมาณ 580 ล้านบาท ไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาต ิและ
เห็นชอบหลกัเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรอื LNG (Reloading) ส าหรับ
สัญญาระยะยาวของ ปตท.  

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ผลการด าเนินงาน   
 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 กกพ. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. น ารายได้จากการส่งออก LNG (Reloading) 

เป็นส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่ง ปตท. ได้ด าเนินการให้ส่วนลดคา่ก๊าซธรรมชาติแกผู่้ใช้ก๊าซ
ธรรมชาตเิรียบร้อยแล้ว 

 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กฟผ. และ ปตท. ได้ลงนาม MOU ในการร่วมทุนโครงการ LNG Receiving 
Terminal (แห่งที่ 2) และเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ลงนาม MOU ในการร่วมทุนโครงการ LNG Map Ta Phut 
Terminal 2 (LMPT2) โดยได้ข้อตกลงร่วมกันในประเด็นเงื่อนไขส าคัญ และรายละเอียดเบื้องต้นของการร่วมลงทุนใน
โครงการ LMPT2 และการลงทุนรว่มกันโครงการ LNG Receiving Facilities ภาคใต้ เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้
โรงไฟฟ้าสรุาษฎร์ธานีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 เริ่มงานก่อสร้างถมทะเลพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] 
และด าเนินการออกแบบทางด้านวิศวกรรมและถมทะเล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567 และอยู่ระหว่าง
การจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง LNG Terminal 

(5) กพช. มีมติเห็นชอบให้บรรจโุครงการ LNG Terminal พืน้ที่
ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] ในเขต EEC จังหวัด
ระยอง ก าลังการแปรสภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันตอ่ปี (ขยาย
ได้ถึง 16 ล้านตนัต่อปี) ในแผนโครงสรา้งพืน้ฐานก๊าซธรรมชาติเพือ่
ความมั่นคงของประเทศ และให้ พน. น าความเห็นของ กกพ. ไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป และมอบหมายให้ กกพ. 
ด าเนนิงาน ดังนี ้
(1) ด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ LNG Ter-
minal พื้นทีท่่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] ในเขต 
EEC จังหวัดระยอง ตามแผนด าเนนิงานของ EEC และสัญญาร่วม
ลงทุน เพื่อให้โครงการแลว้เสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(2) ด าเนินการก ากับดูแลและบริหารจดัการ LNG Terminal อันเป็น
โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพือ่รองรับการจดัหา LNG ของ
ประเทศ ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมัน่คง 
เหมาะสม และเป็นธรรม ต่อทั้งผู้ให้บรกิาร ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้
พลังงาน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถงึการสร้างระบบเปิดเผยขอ้มูล
ที่โปร่งใส ทันสถานการณ์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

(28) กบง. มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นทีท่่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] ในเขต EEC จังหวัดระยอง ก าลังการ
แปรสภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันตอ่ปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) 
ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพือ่ความมั่นคงของประเทศ และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ กพช. เพื่อพจิารณาต่อไป ทั้งนี้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ ประสาน กกพ. ขอความเห็นเรื่องโครงการ 
LNG Terminal พื้นทีท่่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 [T-3] เพื่อ
ประกอบการน าเสนอ กพช. พิจารณาตอ่ไป  
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(20) กบง. มีมติเห็นชอบร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ที่ .../2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
รองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านพลังงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอประธาน กบง. ลงนามตอ่ไป  

(11) กบง. มีมติเห็นชอบหลักการจัดสรรผลประโยชน์ของบัญช ีTake or Pay ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 
จ านวนเงนิ 13,591 ล้านบาท พรอ้มดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ กพช. มมีติเห็นชอบให้คืนภาครฐัทั้งหมด  
โดยน าไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาตเิพื่อลดคา่ไฟฟ้าให้กับประชาชนในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 
โรค COVID - 19 และมอบหมายให้ส านักงาน กกพ. น าเงนิผลประโยชน์ของบัญช ีTake or Pay ไปลดราคา 
ค่าก๊าซธรรมชาตเิพื่อลดค่าไฟฟ้า ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ กพช. เพื่อพิจารณาต่อไป  

ผลการด าเนินงาน  
 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ประธาน กบง. ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลังงาน ที่ 2/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรหิารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน (คณะอนุกรรมการฯ) โดยตั้งแต่เดือน
มกราคม - พฤษภาคม 2565 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือติดตามแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ  
ปี 2565 ซึ่งมีเป้าหมายการจดัหา 4.5 ล้านตัน โดยระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 สามารถด าเนินการจดัหาได้ 
2.7 ล้านตัน (ร้อยละ 38) และก าหนดแผนการด าเนินการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณตี่างๆ ได้แก่ กรณีการหยุดจ่าย
ก๊าซธรรมชาติในเมียนมาร์ และกรณีความขัดแย้งของสาธารณรัฐรัสเซีย-ยูเครน เช่น การสนับสนุนการน าน้ ามันไปผลติ
ไฟฟ้า การจัดหา Spot LNG ต้นทนุต่ า เป็นต้น 

 

 กกพ. ได้ด าเนินงานในการคืนผลประโยชน์และปดิบัญชี Take or Pay ของแหล่งก๊าซธรรมชาตเิมยีนมาร์ 
ดังนี้ ปตท. ได้ด าเนินการน าส่งคืนเงินผลประโยชน์ ในส่วนของภาครฐัและ กฟผ. สัดส่วนรวมร้อยละ 88.6 คิดเป็นเงินส่วน
ของรัฐที่เก็บไว้เกินจากการส่งผ่านในราคาค่าก๊าซธรรมชาติ โดยคดิดอกเบี้ย รวมเป็นมูลค่า 12,056 ล้านบาท และในส่วน
ของ ปตท. ได้น าเป็นส่วนลดค่ากา๊ซธรรมชาติ ให้ กฟผ. โดยออกใบลดหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติเดือนมกราคม 2565 รวมเป็น
มูลค่า 1,545 ล้านบาท และ กฟผ. ได้ด าเนินการค านวณเงินผลประโยชน์ของบัญชี Take or Pay ของแหล่งก๊าซธรรมชาติ
เมียนมาร์ เป็นเงินบรรเทาผลกระทบค่า Ft ส าหรับงวดเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

กันยายน 
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(14) กบง. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเครือ่งจกัรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพือ่การ
อนรุักษ์พลังงาน จ านวน 5 ฉบับ (5 ผลิตภณัฑ์) ดังนี้ ปั๊มความร้อนแบบดึงความรอ้นจากอากาศถ่ายเท
ให้แก่น้ าที่มีประสิทธิภาพสูง ฟิลม์ติดกระจกเพื่อการอนรุักษ์พลังงาน ฉนวนอุตสาหกรรมเพื่อการอนรุักษ์
พลังงาน เตารังสอีินฟราเรดทีม่ีประสทิธิภาพสูง และพัดลมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ น าเสนอ กพช. เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเครือ่งจกัรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพือ่การอนุรกัษ์
พลังงาน จ านวน 5 ฉบับ (5 ผลิตภัณฑ์) ไดแ้ก่ ปั๊มความรอ้นแบบดึงความร้อนจากอากาศถ่ายเทให้แก่น้ าที่มี
ประสิทธภิาพสูง ฟิล์มติดกระจกเพือ่การอนรุักษ์พลังงาน ฉนวนอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน  
เตารังสอีินฟราเรดทีม่ีประสทิธิภาพสูง และพัดลมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง และมอบหมายให้ พน. น า
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ ครม. เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้ สคก. ตรวจร่างต่อไป  

(5) กพช. มีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคญัของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 และให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนรุักษ์พลังงานมอี านาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงนิตามแผนและกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ภายในวงเงิน
รวม 12,000 ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน   
 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 ส.กทอ. ออก

ประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน เรื่องยุทธศาสตร์การจดัสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 
4,000 ล้านบาท และมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และฉบับเพิ่มเตมิ 
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 
ตามล าดับ โดยมีการเปิดรับค าขอรับการสนับสนุนโครงการ 
ตั้งแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565 ซึ่ง ณ พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงานอยู่ระหว่างการพจิารณากลั่นกรองโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ส.กทอ. ออกประกาศส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน เรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท และมกีารเปิดรับค าขอรับการสนับสนุนโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยกลุม่งาน
ตามกฎหมาย กลุม่งานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม 
และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมลู ข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนา บุคลากร กลุม่งานส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนในกลุม่โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศยั ภาคขนส่ง ธุรกิจ
ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นท่ีพิเศษ เปิดรับค าขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น และกลุ่มงานส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 
เปิดรับค าขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.  

 

 พน. โดย พพ. อยู่ระหวา่งการน าร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดเุพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานท้ัง 5 ฉบับ เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  
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มาตรการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย  07 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 2564 

(11) กบง. มีมติเห็นชอบการด าเนนิโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 เพื่อน าเสนอ กพช. 
พิจารณาตอ่ไป มีรายละเอียดดังนี ้
1) เห็นชอบแนวทางการด าเนินโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 ตามที่ สนพ. เสนอ โดยมี
ปริมาณเป้าหมายการตอบสนองด้านโหลด 50 เมกะวัตต์ 
2) มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย สนพ. กกพ. กฟผ. กฟภ. และ กฟน. รว่มกันขับเคลื่อนโครงการน า
ร่องการตอบสนองด้านโหลดให้ประสบผลส าเร็จ โดยให้ด าเนนิการตามขั้นตอนเสมอืนจริง พรอ้มทั้งท าการประเมินผล
โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดและรายงานผลตอ่ กพช. ทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ขยายผลในระยะต่อไป 
3) มอบหมายให้ สนพ. รว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 
โดยขอรับเงินสนับสนนุจากกองทนุพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผลตอบแทนการตอบสนองด้านโหลดแกผู่้เข้ารว่มโครงการ พร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและติดตามประเมินผลโครงการ 

ผลการด าเนินงาน   
 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อยู่ระหว่าง

การติดตามการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง  
พ.ศ. 2565 – 2574  

 

 คณะกรรมการจดัท าแผนบรูณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ไฟฟ้า อยู่ระหว่างการจัดท าแผนบรูณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นพลังงานไฟฟ้า 
ระยะ 5 ปี ซึ่งจะพิจารณากิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทย
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการฯ 

(23) กบง. มีมติเห็นชอบดังนี ้
1) เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมารท์กริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 
และมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรับไปด าเนินงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ ระยะปานกลาง โดยมอบหมายให้
คณะอนกุรรมการเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ด าเนนิการติดตามและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายส าคัญ (Milestone) ในแต่ละระยะของแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลางตามที่ก าหนดไว ้
2) เห็นชอบให้น ากิจกรรม/โครงการ รวมถึงงบประมาณของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ
ปานกลาง น าเสนอตอ่คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้พิจารณาก าหนดกิจกรรม/โครงการ รวมถึงกรอบงบประมาณดังกล่าวไว้ในแผนบูรณาการ
การลงทุนและการด าเนนิงานเพื่อพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
3) มอบหมายให้คณะอนกุรรมการเพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) สามารถ
พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม รวมถึงกรอบงบประมาณการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
ระยะปานกลาง ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต แต่ยังคงเป็นไปตามเปา้หมายส าคัญทีก่ าหนดไว้ ทั้งนี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนการขับเคลือ่นฯ ระยะปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ ให้
น าเสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
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มติคณะรัฐมนตรีที่ 
คณะกรรมการนโยบายด้านพลังงานเสนอเห็นชอบ 

4 
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มติคณะรัฐมนตรีที่คณะกรรมการนโยบายด้านพลังงาน
เสนอเห็นชอบ 

1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งท่ี 151) เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2563 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรับความเห็นของส านักงบประมาณ และข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 2. ให้กระทรวงพลังงานและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการโครงการน าร่องตามแนวทางการส่งเสรมิ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและการก ากับ
ดูแล และการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการต่างๆ ภายใต้กองทุนฯ และโครงการน าร่องตามแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้   

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กมุภาพันธ์ 2564  
เร่ือง ร่างกฎกระทรวงก าหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นทีม่ีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....  
ร่างกฎกระทรวงก าหนดตูน้้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคที่มีประสิทธิภาพสูง 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....  

1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดกระทะไฟฟ้าก้นตื้นท่ีมีประสทิธิภาพสูง พ.ศ. .... มีสาระส าคญัเป็นการ
ก าหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของกระทะไฟฟ้าก้นตื้น ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วงร้อยละ 78 ถึงร้อยละ 85  
ตามก าลังไฟฟ้า  

2. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดตู้น้ าเย็นบรโิภคและตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบรโิภคที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานของตู้ที่ผู้ผลิตก าหนด ตู้น้ าเย็นบริโภคและตู้น้ ารอ้นน้ าเย็นบริโภค  
ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วง 0.16 ถึง 0.10 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน และ 1.20 ถึง 0.80 กิโลวัตต์ชัว่โมงต่อวัน  

3. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเตาอบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ค่าประสิทธิภาพพลังงานของเตาอบไฟฟ้า ค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในช่วง 0.4 ถึง 1.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง ตามขนาดความ
จุของเตาอบไฟฟ้าที่ผูผ้ลติระบุ (ตั้งแต่ 12 ลิตร ถึงมากกว่า 65 ลิตร)  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) 

1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งท่ี 152) ตามที่กระทรวงพลังงาน
เสนอ และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเหน็ของกระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 2/2563 (ครั้งที่ 151) 
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564  
เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที่ 1/2564 (คร้ังที่ 153) 

1. รับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564  
(ครั้งท่ี 153) เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2 (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก๊าซฯ เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 [PDP 2018 (Rev.1)] (3) หลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือกา๊ซธรรมชาติ
เหลว (LNG) (Reloading) ส าหรบัสัญญาระยะยาวของ ปตท. (4) นโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ปี 2564 - 2568 และ (5) การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการการลงทุน
และการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้ารบัความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  

2. ให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแนวทางแผนงาน และโครงการที่ก าหนดไว้ โดยให้เปน็ไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยีทุกฝ่าย รวมทั้งให้ด าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วนด้วย  

3. ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เร่งด าเนนิการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นตามแผนการปฏริูปประเทศด้านพลังงานให้เกิดผลเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะมิติดา้น
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และครัวเรือนโดยเร็ว เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เร่งด าเนินการศึกษาและก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิม่มากข้ึนจากอุตสาหกรรมและกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหม่ อาทิ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการสนบัสนุนใหผู้้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิต
ไฟฟ้าใช้เองได้ (Prosumers) โดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว  

4. ให้กระทรวงพลังงานด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการเสนอเรือ่ง  
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป  

 2. ในการด าเนินโครงการโซลารภ์าคประชาชน ระยะที่ 1 ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่งด าเนินการก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลกัเกณฑ์การคัดเลือก ข้ันตอนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาด าเนินงานท่ีชัดเจน  
โดยค านึงถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการในวงกว้างให้
ประชาชนรับทราบ เพื่อให้เกดิการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอยา่งเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการอยา่งเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปญัหา
และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการก าหนดการด าเนินโครงการในระยะต่อไป
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถตรวจสอบได้   
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  
เร่ือง การขออนุมัติกู้ยืมเงนิของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง  

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ ามัน
เชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้   

2. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกูเ้งินของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  

3. ส าหรับการอนุมัติการกู้ยืมเงิน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยให้ส านักงานกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงด าเนินการกู้เฉพาะวงเงิน 20,000 ล้านบาท ตามกรอบของกฎหมายกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่ และจะ
ด าเนินการกูเ้งินเพิ่มเตมิวงเงิน 10,000 ล้านบาท ได้ต่อเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. มีผลบังคับใช้แล้ว  

4. ให้ส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนนิการต่อไปด้วย  
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นิยาม 

กกพ. คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

กค. กระทรวงการคลัง 

กบง. คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 

กพช. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

กฟน. การไฟฟ้านครหลวง 

กฟผ. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ครม. คณะรัฐมนตร ี

ชธ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ธพ. กรมธุรกิจพลังงาน 

ปตท. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

พณ. กระทรวงพาณิชย ์

พน. กระทรวงพลังงาน 

พพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

สกนช. ส านักงานกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง 

ส.กทอ. ส านักงานกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

สคก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สคบ. ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค  

สงป. ส านักงบประมาณ 

สปป.ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สนพ. ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สศช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

ส านักงาน กกพ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

อก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

อส. ส านักงานอัยการสูงสุด 
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นิยาม 
COD วันเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)  

EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor) 

FiT มาตรการส่งเสรมิการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบหนึง่ (Feed in Tariff) 

LNG ก๊าซธรรมชาติเหลว  (Liquefied Natural Gas) 

LPG ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (Liquefied Petroleum Gas)  

MOU หนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร (Memorandum of Understanding)  

MW หน่วยวัดก าลังไฟฟ้า (Megawatt) 

MWh หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า (Megawatt hour) 

NGV ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  (Natural Gas for Vehicles) 

PDP2018 Rev.1 แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 

(Thailand’s Power Development Plan 2018-2037 Revision1) 

SCOD วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยต์ามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า  

SPP ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) 

VSPP ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer) 
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